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Hotărâre nr.  60 /27.02.2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU 

a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 43/27.03.2018 și 

102/31.05.2018 formulată de Corina Maria Mărculescu, referitoare la o petiție cu privire la încălcări 

ale procedurilor de concurs si condițiilor de ocupare a posturilor prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011,  în ședința din 27.02.2020, în unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 43/27.03.2018, cu anexele aferente; 

2. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 102/31.05.2018, cu anexele 

aferente; 

3. Punctul de vedere al Comisiei de Etică din cadrul Universității Politehnica din București, 

înregistrat la UEFISCDI – CEMU cu nr. 208/15.11.2018; 

4. Documentele suplimentare depuse de Comisia de Etică a Universității Politehnica din 

București, înregistrate la UEFISCDI – CEMU cu nr. 322/28.11.2019. 

5. Audierea Comisiei de Etica a UPB in ședința CEMU din 28.11.2019 cu privire la 

sesizarea doamnei Corina Maria Mărculescu. 
 

 

Doamna Mărculescu semnalează, în linii mari următoarele încălcări ale procedurilor și 

reglementărilor interne și naționale: 
 

1. Neîndeplinirea condițiilor de ocupare a funcției didactice de lector universitar referitoare 

la publicarea de articole BDI și ISI de asist. univ. dr. Diana Stoica, încălcând prin 

urmare prevederile art. II.4.2. alin. (4) din Metodologia privind ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante (Metodologia)
1
. 

2. Neafișarea tematicii și bibliografiei aferente, cu două luni înaintea primei probe, pe 

pagina web a concursului, administrată de UPB. Tematica si bibliografia ar fi fost afișate 

doar cu o săptămână înaintea acestuia, la avizierului FILS. S-au încălcat astfel art. II.1.4 

și II.1.5 din Metodologie, art. 295 alin. (3) și (5) din Legea Educației Naționale nr. 

1/2011, respectiv art. 3 alin. (5) din HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din 

învățământul superior din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

3. Absența studenților de la prelegerea de specialitate a petentei, încălcându-se art. II.7.3 

din Metodologie și art. 1 alin. (8) din HG nr. 457/2011 

                                                           
1
 „are minimum 7 lucrări științifice in extenso publicate într-o revista/volum de conferință, dintre care minimum 5 

indexate într-o baza de date internaționala [BDI], de referință pentru domeniul postului [reviste cotate sau indexate ISI 

Thomson Reuters-categoria A-CNCSIS; ISI Conference Proceedings; reviste B+ - CNCSIS, alte BDI]; dintre acestea, la 

minimum 2 este autor principal si minimum 2 sunt cotate ISI” 
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4. Nerespectarea Metodologiei în privința comisiei de concurs, încălcându-se art. II.2.7 cu 

privire la componența acesteia
2
. 

5. Probleme de afișare/vizualizare a documentelor candidaților pe pagina de concurs a 

UPB. Petenta arată că din 4-5 aprilie 2018, documentele candidaților numai pot fi 

accesate deloc, urmare a modernizării site-ului UPB. 

6. Menționarea de către asist. univ. dr. Diana Stoica ca publicate a două articole într-un 

volum posibil nepublicat la data înscrierii la concurs, încălcându-se o serie de norme 

etice și deontologie academică. 
 

Neîndeplinirea condițiilor de ocupare a funcției didactice de lector universitar referitoare la 

publicarea de articole BDI și ISI de asist. univ. dr. Diana Stoica 
 

Acestea însă au fost înlăturate în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei de Etică a Universității 

Politehnica din București, respectiv a membrilor comisiei de concurs, care s-au prezentat la ședința 

CEMU din data de 28.11.2019. 
 

Menționarea de către asist. univ. dr. Diana Stoica ca publicate a două articole într-un volum 

posibil nepublicat la data înscrierii la concurs, încălcându-se o serie de norme etice și 

deontologie academica 
 

Considerăm că, această solicitare nu intră în atribuțiile Consiliului de Etică și Management 

Universitar. 

 

Nerespectarea Metodologiei în privința comisiei de concurs, încălcându-se art. II.2.7 cu privire 

la componența acesteia. 
 

În urma consultării documentației depuse de reprezentanții Universității Politehnica din București, 

în data de 28.11.2019, această acuzație nu s-a susținut. 
 

Neafișarea tematicii și bibliografiei aferente, cu două luni înaintea primei probe, pe pagina 

web a concursului, administrată de UPB 

 

În urma consultării documentației depuse de reprezentanții Universității Politehnica din București, 

în data de 28.11.2019, această acuzație nu s-a susținut. 
 

Nerespectarea art. II 7.3 din Metodologie, care prevede evaluarea calității activității didactice 

în mod obligatoriu în baza unei prelegeri de specialitate (curs) în fața reprezentanților 

comisiei de concurs și a studenților 
 

 

                                                           
2
 „Membri comisiei de concurs trebuie să aibă titlul științific de doctor și un titlu didactic sau de cercetare superior sau 

cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs. Membrii din străinătate trebuie să îndeplinească standardele UPB 

corespunzătoare postului scos la concurs. Se recomandă ca în cazul posturilor de asistent universitar / ACS, CS și șef de 

lucrări/lector / CS III, cel puțin 3 membri să aibă titlul didactic de conferențiar / CS II sau profesor / CS I, respectiv 

minimum 3 de profesor / CS I, în cazul postului de conferențiar / CS II” 
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Referitor la prezentarea prelegerii de specialitate (curs de limba română pentru studenți străini – 

masteranzi și doctoranzi), prezentat de Mărculescu Corina, menționăm faptul că membrii 

Consiliului de Etică și Management Universitar nu au atribuții în vederea evaluării acestui material. 
 

 

Concluzii:  

Având cele în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Etică și Management Universitar 

propune respingerea sesizării depuse de doamna Corina Maria Mărculescu, ca fiind nefondată, în 

conformitate cu argumentele prezentate mai sus. 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 

  


