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

 

Preşedinte 

Conf. dr. Mihaela-Elena BADEA – Facultatea de Chimie  

 

Vicepreşedinţi 

Prof. univ. dr. Marieta AVRAM – Facultatea de Drept  

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

 

Membri 

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

Prof. univ. dr. Marian PETCU – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării 

Conf. univ. dr. Alexandru NICOLAE – Facultatea de Litere  

Conf. 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 

Prof. univ. dr. Georgică GRIGORIȚĂ - Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Student Constantin Alexandru MANDA  

 

Membri supleanți 

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

Prof. univ. dr. Cristian BEREANU – Facultatea de Matematică şi Informatică  

 

În anul 2021, au fost înregistrate 7 cazuri care au fost rezolvate după cum urmează: 

(1) Comisia de Etică (CE) a Universităţii din Bucureşti a analizat două sesizări care  

s-au referit la aspecte privind conduita academică. Cele două cazuri (de la Facultatea de 

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării și Facultatea de Psihologie și Științele Educației), în care a 

fost reclamat comportamentul contrar eticii în relațiile student/doctorand-cadru didactic s-a 

hotărât respingerea sesizărilor, apreciind că asemenea litigii trebuie să fie soluționate la nivelul 

Departamentului, Consiliului Facultății sau al Comisiei de Etică a Facultății. 

(2)  Comisia de Etică a primit o sesizare (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) referitoare la 

nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra fișelor disciplinelor. Și această 

sesizare a fost respinsă conform prevederilor art. 12 alin. (1), precum și ale art. 32, art. 36 și 

art. 38 din Codul de Etică și Deontologie al Universității din București, care permit structurilor 



 
din cadrul facultăților să constate eventuala încălcare de către membrii comunității 

universitare a normelor de etică și integritate academică și să dispună măsurile adecvate. 

(3)  Comisia de Etică a primit patru sesizări referitoare la cazuri de plagiat: 

-   una dintre acestea se referea la suspiciunea de plagiat a unui articol științific (Facultatea de  

Geologie și Geofizică). În urma analizei documentelor, CE a decis că nu se confirmă 

suspiciunea de plagiat. 

-  o a doua sesizare se referea la plagierea unei lucrări de licență din anul 2002 de la Facultatea 

de Drept. Comisia de Etică a solicitat informații despre perioada de arhivare a lucrărilor de 

licență și a constatat că lucrarea nu se mai află în arhiva facultății deoarece, în conformitate 

cu Nomenclatorul arhivistic al Universității din București, lucrările de licență se păstrează trei 

ani. Sesizarea a fost clasată. 

-  o altă sesizare se referă la tentativa repetată a unui student de la Facultatea de Litere de a 

absolvi trei cursuri prezentînd lucrări plagiate. Comisia de Etică a hotărât că  soluționarea 

situației este de competența structurilor din cadrul Facultății de Litere. 

-  CE a primit o nouă sesizare referitoare la cazul de plagiat al tezei de doctorat de la Facultatea 

de Drept, caz clasat în 2021. Constatând că această sesizare nu conține elemente de noutate 

față de sesizarea anterioară, CE a hotărât clasarea sesizării. 

 

Comisia de etică a fost solicitată să transmită către Curtea de Apel București documente 

referitoare la modul de rezolvare a unei sesizări de plagiat a tezei de doctorat (Facultatea de Drept) 

din perioada 2016-2017, pentru a fi folosite în procesul intentat de persoana în cauză Ministerului 

Educației și Cercetării. Documentele au fost transmise în termenul solicitat. 

 

Preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti, conf. univ. dr. Mihaela Badea, a 

participat la Şcoala de Integritate organizată de Centrul de Acţiune, Resurse, Formare pentru 

Integritate Academică (CARFIA), 9-11 septembrie 2021. 
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