
1 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

      

    RAPORT DE ACTIVITATE 

             

al Comisiei de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii “Ovidius” din 

Constanţa pe anul 2018 

 

 In anul 2018, Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa a continuat acţiunea sa de asigurare a responsabilizării etice şi 

deontologice a membrilor comunităţii universitare, prin rezolvarea unor sesizări sau autosesizări 

ale comisiei, în posibile cazuri de încălcare a normelor etice și deontologice de către unii membri 

ai comunității. 

 In perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, comisia  a avut în lucru  7 cazuri, un număr 

mai mic decât cel înregistrat în anul 2017, fiind soluționate un număr de 6 dosare, după cum 

urmează: 

 

1. DOSAR NR. 68/25.01.2018 – sesizare C.G. – înregistrată la UOC sub nr.1056/25.01.2019 

și la comisia de Etică sub nr. 01.25.01.2018 – suspiciune plagiat teză doctorat R.N. sub 

conducerea prof.univ.dr.N.R. Finalizat cu HCE 68/29.03.2018;  

2. DOSAR NR. 19/27.02.2018 – sesizare A.M. înregistrată la Universitatea ”Ovidius” din 

Constanța cu numărul 3265/26.02.2018 și înregistrată la Comisia de Etică cu numărul 19 

din 27.02.2018 – sesizare împotriva d-nei I.D. – comportament neadecvat. Finalizat cu 

HCE 69/15.10.2018; 

3. DOSAR NR. 70/16.03.2018 – contestație C.C. înregistrată la UOC sub nr. 3912 din 

16.03.2018 și la CE sub nr. 23 din 16.03.2018 – referitor Raport CE teză doctorat P.A.M. 

(HCE 67 din 23.10.2017) – Finalizat cu HCE nr.70 din 29.03.2018; 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE  

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 
B-dul Mamaia 124, 900527, Constanţa, Romania  

Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 

E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro 

Webpage: www.univ-ovidius.ro 

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/


2 
 

4. DOSAR NR. 71/30.07.2018 – sesizare CEMU – UEFISCDI – C.D., înregistrată la CEMU 

sub nr. 120 si la MEN sub nr. 281, la UOC sub nr. 10616 din 30.07.2018 referitor la 

concursul pentru conferențiar la Facultatea de Farmacie în anul 2013 – D.D. Finalizată cu 

HCE nr.71/01.10.2018; 

5. DOSAR NR.72/01.08.2018 – sesizare C.G. înregistrată la UOC sub nr.10794 din 

01.08.2018 – suspiciune plagiat teză doctorat A.C. sub conducerea domnului prof.univ.dr. 

R.N. Finalizată prin HCE nr.72 din 01.10.2018 – competența pentru această sesizare 

aparține CEMU; 

6. DOSAR NR. 73/13.09.2018 – Sesizare M.M.F. referitor concurs post didactic T.C. 

Finalizată cu HCE nr.73 din 26.11.2018; 

DOSARUL NR.74/24.09.2018 având ca obiect sesizarea prof.univ.dr.F.N.M. privind 

atribuirea de ore la plata cu ora în cadrul Facultății de Arte este în lucru în anul 2019. 

In ședința Comisiei de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa din data de 26.11.2018 s-a decis informarea conducerii executive a 

universității cu privire la dificultățile cu care se confruntă comisia în desemnarea comisiilor de 

analiză în dosarele având ca obiect sesizări de plagiat. 

Procedura pe care Comisia de Etică a Universității ”Ovidius” din Constanța o urmează în 

cercetarea sesizărilor privind plagiatul precum și sancțiunile care pot fi aplicate sunt prevăzute în 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul 

de Etică și Deontologie Profesională Universitară al Universității “ Ovidius” și în Regulamentul 

de Organizare și funcţionare a comisiei. 

In conformitate cu prevederile art. 4/2, art. 10 alin. 2 și art. 11 alin. 3 din Legea nr. 206/2004 

privind buna conduită în cercetare științifică: 

 - ART. 4 - „  (1) Sesizările privind abaterile de la normele de bună conduităa în activitatea 

de cercetare-dezvoltare sunt analizate în două etape detaliate în Codul de etică: 

a) analiza la nivelul instituției în cadrul căreia presupusele abateri s-au produs, denumită prima 

etapă, care se desfășoară conform art. 11 și prevederilor Codului de etică; 

b) analiza la nivelul Consiliului National de Etica, denumita etapa a doua. 

(2) Consiliul Național de Etică are obligația să analizeze sesizări sau contestații în oricare dintre 

următoarele cazuri: 

a) dacă prima etapă a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) și dacă la sesizare 

sau contestație este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat 

în cadrul primei etape; 

b) dacă prima etapă nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3)”. 

- ART. 10 Atribuţiile comisiilor de etică sunt următoarele: b) numesc comisii de analiză 

pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de 

cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare. 
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- ART. 11 “ (3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia 

de etică, se comunică autorului sesizării în scris și se face public pe site-ul web al instituției în 

termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de 

la normele de bună conduită în activitatea de cercetare dezvoltare, raportul numește persoanele 

vinovate și stabilește una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 11^1; persoanele 

vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării”. 

 Au existat mai multe dosare în care comisia nu a mai putut analiza sesizările de plagiat 

deoarece fie în urma adreselor formulate către decanii facultăților aceștia au propus cu întârziere 

cadre didactice care să facă parte din comisiile de analiză, iar comisiile de analiză nu au mai 

elaborat un raport în termenul de 45 de zile, fie membrii comisiilor de analiză s-au abținut invocând 

diferite motive, cu aceeași consecință a neelaborării unui raport. 

 In aceste condiții comisia a propus luarea de măsuri în sensul de a se identifica calea legală 

pentru ca formularea de către decani a propunerilor pentru comisiile de analiză precum și obligația 

de a face parte din aceste comisii să constituie o sarcină administrativă precum și ca aceeași 

solicitudine să existe și din partea Școlii doctorale în măsura în care comisia de etică solicită 

sprijinul, inclusiv pentru utilizarea programului antiplagiat, precum și atunci când sunt sesizări 

care au ca obiect teze de doctorat.  

Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii “Ovidius” din 

Constanţa mulțumește membrilor comunității universitare pentru sprijinul pe care i l-au acordat 

pentru ca să-și desfășoare activitatea în bune condiții. 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit de către președintele C.E. 

 

 

                                  Preşedintele Comisiei de Etică, 

                  lector. univ. dr. Gabriel Cornel Grigore                                   

 

 


