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Comisia de Etica si Integritate Acadernica (CEIA) a Universitatii Politehnica din
Bucuresti, organizata in conformitate cu prevederile Legii Educatiei t.Nationale nr l/201I
si ale Carlei UPB, a functionat in anul 2013 in componenta stabilita pdn hotararea
Senafului UPB din 23.0'7.2012 si decizia Rectomlui UPB nr 3961 23.07.2012. Comisia a
desfasurat activitatca pe baza prevederilor din"Regulamentul de organizare si functionare
a Comisiei de Etica si Integritate Academica din UPB", "Codul de Etica si Deontologie
Profesionala Universitara" si " Carta Universitatii Politehnica din Bucuresti".

Prezentul rapofi este intocmit in baza acestor docurnente, cu mentiunea ca nu sunt
incluse informatii identificatoare, in conformitate cu prevederile din cap lll, ar1. 10, alin.
3 din Regu)amentul CEIA in care se precizeaza: "Comisia de Etica s: Integritate
Academica intocmeste un raport anual cu privire la situatia UPB din perspectiva
principiilor si prevederilor Codului de Etica si Deontologie Profesionala Universitara.
Raporhrl se inainteaza conducerii LIPB si esle un document public. Raportul nu contine
informatii identificatoare la cazurile nedemonstrate, sesizarile sau reclamatiile respinse
sau abaterile sanctionate cu avertisment scris".

In spiritr-rl celor aratate mai sus CEIA - UPB raporteaza ca in anul 2013 a analizat
doua sesizari privind posibile abated de la etica universitara.

Unul dintre aceste cazuri se refera la sesizarea unei edituri stiintifice despre detectarea
in referatele pentru acceptarea lucrarilor trimise spre publicare a unor recomandari
explicite de includere in bibliografia citata a unor lucrari proprii, publicate anterior.
Aceasta atitudine a recenzentului - cadru didactic cu functia de baza in UPB - a fost
considerata. pe buna dreptate, de editura ca fiind o incalcare a eticii profesionale. Desi
CEIA - UPB nu a putut analiza temeinic fondul problemei. in lipsa unor documente pe

care editura nu le putea dezvalui, totusi sesizarea a fost preluata spre analiza contand pe
discutia colegiala si responsabila cu persoana reclamata. In mod surprinzator insa. CEIA



s-a confruntat cu un refuz tenace a colaborarii din partea cadrului didactic . Acesta nu a
dat curs repetatelor convocari la comisie si nici solicitarii acesteia de a transmite un
raspuns scris pentru clarificarea pozitiei sale fata de editura, raspuns de natura a evita
prejudicierea reputatiei sale si a UPB. Aceasta atitudine a fost considerata de CEL{ ca
abatere de la conduita etica universitara si in sedinta extraordinara din ziua de
04.07.2013, procedand in conformitate cu afi.22 alin.6 si art. 28, alin.l din Regulamentul
sau, a hotarat, cu l lvoruri pentru din 12, sanctionarea cadrului didactic cu
"suspendarea,pe o perioada determinata de timp, a dreptului de inscriere la un concurs
pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei functii de conducere, de
indrumare si control, ca membri in comisir de doctorat, de masteral sau licenta" confonn
arr. 24, Iit. c) din Regulamentul CEIA.

Un alt caz analizat de CEIA se refera la sesizarea unui cadru didactic din UPB
potrivit careia o lucrare stiintifica publicata de doi autori, de asemenea cadre didactice din
UPB, si aparuta in anul 2012. ar fi fost realizata prin plagierea a doua lucrari publicate in
anii 2000 si respectiv 1995. Alaliza sesizadi a umrat procedura prevazuta in art. l4 - l6
din Regularnentul CEIA, incluzand investigarea prealabila intr-o subcomisie, audierea
parlilor si dezbaterea in plenul comisiei. Intrucat dupa dezbaterea in plenul comisiei din
ziua de 28.11.2013 a fost luata hotararea de a se solicita o analiza tehnica suplimentara
de catre doi specialisti reputati in domeniul stiintific in care se situeaza lucrarile
examinate, CEIA s-a reunit intr-o noua sedinta extraordinara in ziua de 11.12.2013. In
cadrul acestei sedinte. procedand in confomitate cu art.22, alin.6 si art.28. alin. I din
Regulamentul sau, CEIA a hotarat cu 11 voturi pentru din ll, nevinovatia cadrelor
didact ice in sesizarea anal i ral  a.
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