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Aprobat, 

 
Dr. Dacian Dragoş 

Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

 

Raport din 22.01.2021 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 796/15.12.2020 de la Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş  

vs. prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti 

 
redactat de Grupul de lucru 4 – Ştiinţe 

- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a 

componenţei nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare a 

sesizărilor,  

Grupul de lucru 4 - Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 

Inovării a analizat Sesizarea înregistrată cu nr. 796/15.12.2020 de la Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş vs. prof. 

univ. dr. Ecaterina Ionescu de la  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, după cum 

urmează: 

 

1. Sinteza sesizării 

Petent: Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş  

Pârât: prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti la Facultatea de Medicină dentară, Disciplina de ortodonţie şi ortopedie dento-facială; 

 

Speţa: Petentul Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş a depus la CNECSDTI Sesizarea înregistrată cu nr. 

796/15.12.2020 referitoare la: 

- obţinerea de prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti a gradului de prof. univ. cu nerespectarea dispoziţiilor legale (cond. minime stabilite prin Ordin MEC); 

- cumulul de funcţii incompatibile ale doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu: - profesor universitar la 

Disciplina de ortodonţie şi ortopedie dento-facială la UMF Carol Davila, Bucureşti ; - Prorector la UMF Carol Davila, 

Bucureşti ; - Membră în comisia ARACIS ; - Membră în CNADTCU; - Preşedinte al CMS România; - Vicepreşedinte 

al CMS Bucureşti; - Preşedinte al Comisiei de Medicină Dentară din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Se mai precizează faptul a prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu ar fi intentat membrilor Colegiul Medicilor 

Stomatologi Timiş aproximativ 20 de procese pentru faptul că au făcut publice aspectele de mai sus. 

Se mai adaugă faptul că prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu ar fi încercat, prin presiuni, organizarea de noi alegeri 

la nivelul CMS Timiş, inclusiv uzând de calitatea sa de membră a Comisiei ARACIS în timpul vizitei făcută la 

Timişoara, la UMF „Victor Babeş" şi ar fi făcut trafic de influenţă şi şantaj, făcând presiuni asupra Rectorului prof. 

univ. dr. Octavian Creţu, solicitând să convingă cadrele didactice, membre ale CMS Timiş, să organizeze noi alegeri. 

 

Dosar: - Sesizarea înregistrată cu nr. 796/15.12.2020 de la Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş vs. prof. 

univ. dr. Ecaterina Ionescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. 
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Alte detalii: 

Din analiza site-ului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti 

(https://umfcd.ro/despre-umfcd/organizare/conducerea-universitatii/), a rezultat că prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu 

ocupă funcţia de Prorector cu probleme de invatamant universitar de licenta si de master. 

 

 

2. Analiza spetei: 

1. În baza dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Decizia Preşedintelui CNECSDTI nr. 2/19.10.2020 privind 

Procedura de ordine interioară privind soluţionarea sesizărilor referitoare la etica cercetării ştiinţifice, este 

necesară declinarea competenţei soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 796/15.12.2020 de la Colegiul 

Medicilor Stomatologi Timiş vs. prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu de la  Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila” din Bucureşti către Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) de pe lângă 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 alin. 1-2 din Ordinul 

MEN nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CEMU, 

coroborate cu prevederile art. 170 alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

cu modificările ulterioare:  

“ART. 4: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi are, în conformitate cu prevederile art. 

218 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele atribuţii: j) întocmeşte, la cererea 

MEN, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice 

şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

ART. 19: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la 

abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, 

după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul universităţii. 

ART. 20: (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o 

instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 

124, 128, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 

Codului de etică şi integritate universitară. 

(2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.” 

“Art. 170:  (1)În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, 

de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: a)retragerea calităţii de 

conducător de doctorat; 

Art. 299: (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare. 

(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi 

de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica sancţiuni prevăzute de prezenta 

lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Etică şi Management Universitar. 

(3)În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, concursul se anulează şi se reia.” 
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2. Este necesară informarea petentului CMS Timiş cu privire la declinarea competenţei soluţionării 

Sesizării înregistrată cu nr. 796/15.12.2020 către Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) de pe 

lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 alin. 1-2 din 

Ordinul MEN nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CEMU, 

coroborate cu prevederile art. 170 alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

cu modificările ulterioare. 

 
 

Data: 22.01.2021 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 4 – Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării 

Tehnologice și Inovării: 

 

 
Dr. Dacian Dragoş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

Dr. Virgil Iordache 
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