
 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 

2019 

 

 

Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a avut următoarea componenţă: 

Preşedinte 

Prof. univ. dr. Andrei AVRAM – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (a 

demisionat din funcția președinte pe 23.09.2019) 

 

Vicepreşedinţi 

Conf. univ. dr. Mihaela BADEA – Facultatea de Chimie 

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE – Facultatea de Drept 

 

Membri 

Prof. univ. dr. Ortans CSUTAK – Facultatea de Biologie 

Prof. univ. dr. Mihaela POP – Facultatea de Filosofie 

Prof. univ. dr. Claudia TIMOFTE – Facultatea de Fizică 

Prof. univ. dr. Daniela DUMBRĂVEANU – Facultatea de Geografie 

Prof. univ. dr. Ovidiu BOZGAN – Facultatea de Istorie 

Conf. univ. dr. Isabela NEDELCU – Facultatea de Litere (până în noiembrie 2019) 

Prof. univ. dr. Marian APRODU – Facultatea de Matematică şi Informatică 

Prof. univ. dr. Diana CSORBA – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Prof. univ. dr. Florin LAZĂR – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR – Facultatea de Ştiințe Politice 

Student Mihai-Petrișor IVAN – Facultatea de Filosofie (până la 01.09.2018) 

 

 
În anul 2019 au fost înregistrare 13 cazuri care au fost rezolvate după cum urmează: 

- Comisia de Etică (CE) a Universităţii din Bucureşti a analizat nouă sesizări care s-

au referit la aspecte privind conduita academică. În două cazuri (ambele de la Facultatea de 

Litere), Comisia de Etică a recomandat soluţionarea pe cale amiabilă. Alte două cazuri 

(Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării și Facultatea de Științe Politice) au fost 

respinse din lipsă de dovezi care să susțină afirmațiile celor care reclamau situațiile respective. 

Un alt caz (Facultatea de Științe Politice) a fost respins pentru că nu îndeplinea condiția 

prevăzută în Regulamentul de funcționare a CE, materialul depus nefiind semnat de reclamanți. 

În sfârșit, alte patru cazuri au fost clasate, două (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 

Comunicării) nefiind de competența Comisiei de Etică, unul (Facultatea de Filosofie) deoarece 

CE nu a primit răspunsul părților implicate iar celălalt (CARFIA) deoarece problemele 

reclamate au fost remediate; Dintre acestea, unul din cazurile clasate de la Facultatea de 



 

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării reclama disfuncționalități ivite în cadrul Școlii doctorale a 

Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării referitoare la probleme în relația de colaborare 

cu conducătorul tezei de doctorat, solicitându-se schimbarea acestuia, probleme a căror 

rezolvare este de competența Consiliului Școlii Doctorale și CSUD; 

- Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a analizat un caz referitor la 

compatibilitatea profesiei (cadru didactic la Facultatea de Drept) cu condamnarea pentru abuz 

în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, uz de fals în formă continuată 

(prescrisă din motive juridice). Hotărârea inițială a Comisiei de Etică nu a primit avizul 

Departamentului Juridic drept pentru care cazul a fost clasat; 

- Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a analizat două sesizări privind cazuri 

de plagiat (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Drept) și una de autoplagiat (Facultatea de 

Filosofie). În urma analizelor întreprinse, unul dintre cazurile de la Facultatea de Filosofie a 

fost confirmat de Comisia de Etică ca fiind plagiat (Ioan Vulpescu, al cărui titlu de doctor a 

fost propus spre retragere și de către CNATDCU prin decizia 15818/10.03.2020. Pentru celălalt 

caz de plagiat, membrii Comisiei de Etică au hotărât că este nevoie de opinia unui expert. Cazul 

este în curs de soluționare. Cazul de autoplagiat a fost clasat conform prevederilor art. 7 alin. 

(4) din Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică a Universității din București 

(„sesizările se adresează Comisiei după ce au fost analizate la nivelul facultății în conformitate 

cu prevederile art. 27 din Codul de Etică al Universității din București”); 

- Cele două cazuri (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării) restante din 

2018 au fost clasate din lipsă de dovezi. 

 
Prof. univ. dr. Andrei Avram a fost responsabil ştiinţific în cadrul proiectului CNFIS- 

FDI-2019-0537 „Etică şi responsabilitate în educaţie şi cercetare”, coordonat de prof. univ. dr. 

Liviu Papadima. 

 

 

Conf. univ. dr. Mihaela Badea 

Vicepreşedinte Comisia de Etică 

Universitatea din Bucureşti 


