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RAPORT DE ACTIVITATE 

             

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

Constanţa pe anul 2019 

 

 In anul 2019, Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa a soluționat un număr de 9 dosare dintr-un număr de 12 dosare aflate în 

lucru, un număr de dosare soluționate mai mare decât în anul 2018, când au fost soluționate 6 

dosare, după cum urmează: 

1. Dosar nr.74 din 24.09.2018 – Sesizare prof.univ.dr. xxxxxx, Facultatea de Arte – finalizat 

cu HCE nr. 74 din 13.05.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 

2. Dosar nr. 75 din 18.12.2018 – Sesizare prof.univ.dr. xxxxxxx și conf.univ.dr. xxxxxxxx, 

Facultatea de Arte –finalizat cu HCE nr.75 din 04.11.2019 – petenții renunță la plângerile 

formulate. 

3. Dosar nr.76 din 27.03.2019 – sesizare conf.univ.dr. xxxxxxx, Facultatea de Arte – 

ref.calificativ evaluare de către conducerea Facultății de Arte: abuz conducerea facultății, 

nerespectare regulamente și proceduri – finalizat cu HCE nr.76 din 13.05.2019 prin care 

se respinge sesizarea ca nefondată. 

4. Dosar nr.77 din 23.04.2019 – sesizare xxxxxx împotriva xxxxxxx – atitudine necolegială, 

neprincipială, acuzații, amenințări – finalizat cu HCE nr.77 din 12.12.2019: petenta își 

retrage plângerea. 

5. Dosar nr.78 din 22.07.2019 – sesizare xxxxxxx  – contestație ref.concurs redactor – 

finalizat cu  HCE nr.78 din 04.11.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 

6. Dosar nr.79 din 03.09.2019 – sesizare Asociația xxxxxxxx – ref.teză doctorat xxxxxxxx: 

înșelăciune în dauna banului public, a statului, uz de fals, înșelăciune – finalizat cu  HCE 

nr.79 din 12.12.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 
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7. Dosar nr. 81 din 31.10.2019 – Consiliul Facultății de Medicină înaintează sesizarea 

studentei xxxxxxxxx referitoare la comportamentul colegilor săi de grupă – finalizat cu  

HCE nr.81 din 12.12.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 

8. Dosar nr.82 din 07.11.2019 – sesizare xxxxxxxx împotriva susținerii tezei de doctorat de 

către xxxxxxxx, încălcarea prevederilor H.G. 681 – finalizat cu  HCE nr.82 din 

12.12.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 

9.  Dosar nr. 83 din 08.11.2019 – sesizare CEMU – UEFISCDI – MEN ref.concurs 

conferențiar susținut de xxxxxxxx: fals, uz de fals – finalizat cu  HCE nr.83 din 

19.12.2019 prin care se respinge sesizarea ca nefondată. 

Există în continuare dificultăți cu care se confruntă comisia în desemnarea comisiilor de 

analiza în dosarele având ca obiect sesizări de plagiat. 

Procedura pe care Comisia de Etică a Universității ”Ovidius” din Constanta 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 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-si 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                                   

 

 


