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Hotărâre nr. 11/20.05.2021  

 

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 sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 04/15.01.2021, respectiv nr. 

CEMU - 06/22.01.2021, formulate de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș cu privire la „abuzuri 

și presiuni permanente, datorită cumulului de funcții ale doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu”, 

cadru didactic titular și prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București, în ședința din 20.05.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.  

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea depusă de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, redirecționată de Direcția 

Generală Învățământ Universitar a Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată cu nr. 

CEMU-04/15.01.2021; 

2. Sesizarea depusă de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, redirecționată de Consiliul 

Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, înregistrată cu 

nr. CEMU-06/22.01.2021; 

3. Punctul de vedere al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

înregistrat cu nr. CEMU-41/02.03.2021. 

 

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele: 

 

Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș a reclamat faptul că doamna prof. univ. dr. Ecaterina 

Ionescu, prin faptul că a cumulat o serie de poziții și funcții în mediul public din România
1
, ar fi 

„hărțuit” și supus la „abuzuri și presiuni permanente”, mai mulți membri ai Colegiului Medicilor 

Stomatologi Timiș. Trecând peste aspectele care vizează activitatea în Colegilul Medicilor 

Stomatologi din România și care nu sunt de competența CEMU, sunt precizate o serie de potențiale 

abuzuri care intră sub incidența Legii educației naționale nr. 1/2011. 

 

Astfel, se precizează că doamna Ecaterina Ionescu nu a îndeplinit standardele minimale CNATDCU 

pentru a dobândi gradul didactic de profesor universitar, raportând articole ISI care ar fi 

„neadevăruri”. Evaluarea îndeplinirii standardelor minimale de acceptare pentru o funcție didactică 

este un atribut al CNATDCU, în conformitate cu art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011. 

 

                                         
1  Sunt menționate: profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 

prorector în cadrul aceleiași instituții, membru în Comisia de specialitate nr. 12 – Științe medicale (ARACIS), membru 

în CNATDCU (este menționat greșit „GNATCU”), președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din București, președinte al Comisiei de Medicină Dentară din 

cadrul Ministerului Sănătății. 
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De asemenea, pentru acuzațiile de șantaj, acțiune realizată în calitate de evaluator ARACIS, nu sunt 

prezentate dovezi. Aceste acuzații ar trebui să facă obiectul unei evaluări în cadrul Comisiei de etică 

a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România. 

 

Concluzii: 

 

CEMU nu a identificat acțiuni concrete prin care doamna prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu să fi 

încălcat etica și deontologia universitară. 

 

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

sesizările Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș. 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

 

 


