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 RAPORT DE ACTIVITATE 

             

al Comisiei de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa pe anul 2021 

 

 In anul 2021, Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a 

Universităţii “Ovidius” din Constanţa a solutionat un numar de 4 dosare, un numar 

de dosare solutionate mai mic decat in anul 2020 cand au fost solutionate 7 dosare 

precum si fata de 2019, cand au fost solutionate 9 dosare, dupa cum urmează: 

 

1. Dosar nr. 89 din 07.07.2020 – sesizare Rector impotriva lui XXXXX, 

reclamat pentru suspiciune fals semnătură – Finalizat cu HCE 

nr.89/28.05.2021: se aplică domnului XXXXX sancțiunea ”Avertisment 

scris”; 

 

2. Dosar nr. 91/23.06.2021 – plângere formulată de studentul XXXXX, 

împotriva domnului prof.univ.dr. XXXXX  pentru luare și dare de mită în 

scopul promovării examenelor de către studenți. Studentul XXXXX retrage 

plângerea formulată, si ca urmare a solutiei de clasare pronuntata de Parchetul 

de pe langa Tribunalul Constanta – Finalizat cu   HCE Nr. 91/17.12.2021: 

clasare sesizare; 
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3. Dosar nr. 92/01.09.2021 – plângere formulată de XXXXX privind aspecte 

admitere 2021 Facultatea de Arte – Finalizat cu HCE nr.92/16.09.2021: 

constată că nu are competența de a soluționa plângerea formulată de XXXXX; 

 

4. Dosar nr. 93/15.10.2021 – sesizare XXXXX: suspiciune fraudare teză de 

abilitare prof.univ.dr. XXXXX – Finalizat cu HCE Nr. 93/28.01.2022: 

respinge sesizarea având în vedere si faptul că dosarul de abilitare a fost 

verificat cu caracter definitiv potrivit competențelor legate, de către 

CNADTCU.  

 

Este de observat scaderea de la an la an a numarului de dosare aflate pe rolul 

comisiei ceea ce reflecta o imbunatatire a modului in care membrii comunitatii 

universitare respecta normele de etica universitara atat in ceea ce priveste buna 

conduita in cercetarea stiintifica cat si relatiile intre studenti, intre acestia si cadrele 

universitare precum si cele intre cadrele universitare. 

Desi se constata o continuare a imbunatatirii raporturilor de colaborare cu 

conducerile facultatilor, si cu celelalte comisii, au existat o serie de probleme legate 

de raporturile cu comisia de scientometrie in ceea ce priveste verificarile in dosarele 

care au ca obiect sesizarile privind declaratiile neadevarate privind intrunirea 

punctajelor din dosarele de concurs pentru obtinerea diferitelor tituluri stiintifice. 

Astfel, desi comisia de scientometrie nu are competenţa de a contesta niciunul 

dintre documentele deja obţinute de către un cadru didactic din partea unei autorităţi 

ierarhic superioare UOC (chiar dacă UOC se bucură de autonomie universitară), 

atribuţiile comisiei de scientometrie nu se limitează la verificarea dosarelor cadrelor 

didactice care se află în concurs, indiferent dacă este vorba despre posturi didactice, 

gradaţii de merit sau orice alt concurs care justifică activitatea de verificare a 

documentelor pe care concurenţii înţeleg să le pună la dispoziţie. 

Comisia de scientometrie trebuie sa conclucreze cu comisia de etica, ajutand 

comisia de etica in verificarea sesizarilor aflate pe rol, chiar daca aceste sesizari au 

ca obiect titluri stiintifice obtinute si validate deja.  

Membrii comisiei au participat la evenimentul “Etica si deontologia 

universitara in Romania: realitati si perspective“ care s-a desfasurat in data de 

25.02.2021, in cadrul proiectului “Calitate in invatamantul superior: 
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internationalizare baze de date pentru dezvoltarea invatamantului romanesc 

(POCU INTL )” derulat de U.E.F.I.S.C.D.I. 

Comisia de Etică si Deontologie Profesională Universitară a Universităţii 

“Ovidius” a fost implicata in procedra de evaluare A.R.A.C.I.S. a I.O.S.U.D. care a 

avut loc incepand cu luna noiembrie 2021. 

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 desfasurarea activitatii in  bune conditii. 

Prezentul raport de activitate a fost aprobat prin vot in sedinta on line din data 

de 04.03.2022. 

 

 

                              Preşedintele Comisiei de Etică, 

               lector. univ. dr. Gabriel Cornel GRIGORE 


