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_____________________________________________________________________________________ 

 

      

RAPORT DE ACTIVITATE 

             

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

Constanţa pe anul 2020 

 

 In anul 2020, Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa a solutionat un numar de 7 dosare dintr-un numar de 8 dosare aflate in 

lucru, un numar de dosare solutionate mai mic decat in anul 2019, cand au fost solutionate 9 

dosare, dupa cum urmează: 

1. Dosar nr. 80 din 11.10.2019 – Rector UOC împotriva lui XXXXX pentru conduită 

împotriva eticii și a disciplinei – Finalizat cu HCE 80/06.03.2020 prin care se respinge 

sesizarea ca nefondată 

2. Dosar nr. 84 din 21.11.2019 – sesizare Facultatea de Arte: comportament neadecvat al 

domnului XXXXX  – Finalizat cu HCE 84/04.02.2021 prin care se resping sesizările ca 

nefondate 

3. Dosar nr. 85 din 31.01.2020 – XXXXX, Facultatea de Matematică și Informatică cerere 

de reabilitate/anulare sancțiune a comisiei de etică a UOC. – Finalizat cu HCE 

85/21.02.2020 prin care se respinge sesizarea ca nefondată 

4. Dosar nr. 86 din 09.03.2020 – Studenții XXXXX și YYYYY, Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Industrială și Maritimă, împotriva domnului prof.univ.dr. XXXXX – Finalizat 

cu HCE 86/28.07.2020 prin care se respinge sesizarea ca nefondată 

5. Dosar nr. 87 și dosar nr. 88 din 30.03.2020 – autosesizarea Comisiei de Etica în urma 

adresei ISD privind suspicinea de plagiat de către doctorand XXXXX și doctorand 

YYYYY  – Finalizat cu HCE 87/88 din 28.07.2020 fiind aprobat raportul comisiei de 

analiză care concluzionează în sensul că cele două teze de doctorat nu comportă 

suspiciuni de plagiat; 
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6. Dosar nr. 89 din 07.07.2020 – sesizare Rector –prin care conf.univ.dr. XXXXX este 

reclamat pentru suspiciune fals semnătură – dosar in lucru; 

7. Dosar nr. 90/28.07.2020 – plângere formulată de XXXXX – laborant Facultatea de 

Științe ale Naturii și Științe Agricole, împotriva domnului prof.univ.dr. YYYYY pe care 

îl acuză de hărțuire morală la locul de muncă – Finalizat cu HCE nr.90/11.12.2020 prin 

care se respinge ca nefondată sesizarea; 

S-a imbunatatit modalitatea in care conducerile facultatilor formuleaza propuneri in 

vederea desemnarii comisiilor de analiza in dosarele avand ca obiect sesizari de plagiat. 

Procedura pe care Comisia de Etica a Universitatii Ovidius din Constanta o urmeaza in 

cercetarea sesizarilor privind plagiatul precum si sanctiunile care pot fi aplicate sunt prevazute in 

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

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

de Etica si Deontologie Profesionala Universitara al Universitatii “ Ovidius” si in Regulamentul 

de Organizare si funcţionare a comisiei. 

 In aceste conditii trebuie luate in continuare masuri in sensul de a se identifica calea 

legala pentru ca formularea de catre decani a propunerilor pentru comisiile de analiza precum si 

obligatia de a face parte din aceste comisii sa constituie o sarcina administrativa precum si ca  

aceeasi solicitudine sa existe si din partea Scolii doctorale in masura in care comisia de etica 

solicita sprijinul, inclusiv pentru utilizarea programului antiplagiat, precum si atunci cand sunt 

sesizari care au ca obiect teze de doctorat.  

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

Constanţa multumeste membrilor comunitatii universitare pentru sprijinul pe care i l-au acordat 

pentru ca sa-si desfasoare activitatea in  bune conditii. 

Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii “Ovidius a fost 

implicata in procesul de elaborare a “ Procedurii privind auditarea periodica a comisiilor de 

etica din universitati” prin exprimarea unor puncte de vedere asupra proiectului, astfel cum a 

fost inaintat de CEMU ( Consiliul de Etica si Management Universitar), procedura care a fost 

adoptata in sedinta CEMU din data de 10.12.2020 si va intra in vigoare incepand cu data de 

01.10.2021. 

Prezentul raport de activitate a fost intocmit de catre presedintele C.E. si aprobat prin vot 

electronic. 

 

                                  Preşedintele Comisiei de Etică, 

                  lector. univ. dr. Gabriel Cornel GRIGORE 


