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Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
nr. 16 din data de 25.11.2021 

 
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

(CNECSDTI); 
având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) şi (7), art. 7 lit. f) şi f1), art. 11 alin. (5) şi art. 14 

din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare; 

în temeiul prevederilor art. 4 lit. (d) şi (e) şi art. 25-27 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării, aprobat prin Ordinul MEC nr. 4655/30.06.2020, modificat prin Ordinul MEC nr. 
5585/18.09.2020; 

luând în considerare Raportul Final nr. 16 din data de 25.11.2021; 
 

HOTĂRĂŞTE 

Articol unic: Se aprobă Raportul Final nr. 16 din data de 25.11.2021 privind soluționarea 
Sesizării înregistrată la CNECSTDI cu nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, 
precum si sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 
II/14.09.2016), conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Cu respectarea prevederilor art. 4 lit. (d) şi (e) şi art. 27 alin. (2) din Regulament, prezenta 
hotărâre se transmite în vederea avizării de către Compartimentul juridic din cadrul MCID, în 
conformitate cu prevederile art.323 alin.(3) din Legea nr.1/2011, şi ulterior se transmite către: 

- persoanele interesate: 
- prof. univ. dr. ing. Dan-Ilie Crețu;  
- prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu de la Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti; 
- lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab de la Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București; 
- ing. Raluca Ghica de la compania Globalworth. 

        -  Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB); 
        - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București; 
        - compania Globalworth. 
 
De asemenea, prezenta hotărâre se publică pe site-ul web http://cnecsdti.research.gov.ro. 

 
 

Preşedinte CNECSDTI, 
………………… 
 
Dacian Dragoş 
 

 
 

http://cnecsdti.research.gov.ro/
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Anexa nr. 1 
Raport final nr. 16 din data de 25.11.2021 

în Sesizarea înregistrată la CNECSTDI cu nr. 912/26.02.2021  
(cu revenirea nr. 954/15.03.2021, precum si sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către 

CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016) 
 

1. Sinteza conținutului sesizării 
La Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

(CNECSDTI) a fost înregistrată sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Dan-Ilie Crețu cu nr. 
912/26.02.2021, cu revenirea nr. 954/15.03.2021, precum si sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, 
transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016, cu privire la suspiciunea de plagiat comisă 
de in 4 articole publicate in co-autorat de A.B. Cheşca, R. Văcăreanu, R. Ghica.  

Sesizarea constă în suspiciunea de plagiere a unui articol publicat în 4 (patru) reviste diferite, 
şi anume: 

 
Articolul original din care exista suspiciune de plagiat este următorul: 
1) Titlu articol: “Seismic Design of Structures with Viscous Dampers”. 
Autor: Jenn-Shin Hwang 
Publicat in:  International Training Programs for Seismic Design of Building Structures. 
Hosted by National Center for Research on Earthquake Engineering. Sponsored by Department 

of International Programs, National Science Council, National Taiwan University of Science and 
Technology. 

Anul publicării: 2002 
 
Cele 4 articole care sunt suspecte de plagiat sunt următoarele: 
2.1)  Titlu articol: “Seismic retrofitting of buildings using fluid viscous dampers. Case study”. 
Autori: A.B. Cheşca, R. Văcăreanu., R. Ghica 
Publicat în: Bulletin of the Technical University of Civil Engineering Bucharest (nr. 1). 
Anul publicării: 2004 
2.2)  Titlu articol: “Posibilități de reabilitare seismică a clădirilor folosind amortizori cu 

amortizare vâscoase. Dimensionare şi analiză”. 
Autori: A.B. Cheşca, R. Văcăreanu., R. Ghica 
Publicat în: Vol. III al celei de a treia Conferințe Naționale de Inginerie Seismică, București.  
Data/Anul publicării: 9 decembrie 2005 
2.3)  Titlu articol: “Seismic retrofitting of buildings using fluid viscous dampers. Case study”. 
Autori:  A.B. Cheşca, R. Văcăreanu, R. Ghica 
Publicat în: Technical University of Civil Engineering Bucharest Scientific Bulletin, Series: 

Mathematical Modeling in Civil Engineering. 
Data/Anul publicării: 1 martie 2006 
2.4)  Titlu articol: “Strategy for seismic rehabilitation of buildings using fluid viscous dampers. 

Case study”. 
Autori: A.B. Cheşca, R. Văcăreanu, R. Ghica 
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Publicat în: parțial la Prima Conferința, Europeana de Inginerie Seismică şi Seismologie, Geneva, 
Elveția.  

Data/Anul publicării: 3-8 septembrie 2006. 
 

Întrucât sesizarea se referă la abateri de la normele de bună conduită în activitatea științifică 
conform art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea 206/2004 - plagiat, CNECSDTI constată, în temeiul prevederilor 
art. 7 din Legea 206/2004, că se află în exercitarea uneia din atribuțiile sale legale și că are competența 
materială de soluționare a Sesizării cu nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, sesizarea 
CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016), astfel: 

„ f) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor 
sau contestațiilor ori prin autosesizare; 
     f1) emite hotărâri prin care se constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună 
conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, hotărârile numesc persoana sau persoanele 
fizice vinovate de respectivele abateri și stabilesc sancțiunile ce urmează a fi aplicate”. 
 

2. 2. Analiza informațiilor, documentelor și probelor materiale din conținutul sesizării  
 

a) Temei legal 
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 206/2004 și a art. 4 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al CNECSDTI, aprobat prin Ordinul MEC nr. 4655/2020, modificat prin Ordinul nr. 
5585/2020, Comisia desemnată de către Consiliul National de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării a analizat Sesizarea nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, 
sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016). 

 
b) Documente analizate  
Au fost analizate următoarele documente puse la dispoziție de dl. Dan-Ilie Crețu: 
- Copie după articolul original Jenn-Shin Hwang, “Seismic Design of Structures with Viscous 

Dampers”, 2002. 
- Copii xerox după următoarele 4 articole suspecte de plagiat: 

o A.B. Cheşca, R. Văcăreanu. R. Ghica, “Seismic retrofitting of buildings using fluid 
viscous dampers. Case study”, 2004. 

o A.B. Cheşca, R. Văcăreanu., R. Ghica, “Posibilități de reabilitare seismica a clădirilor 
folosind amortizori cu amortizare vâscoase. Dimensionare si analiza”, 2005. 

o A.B. Cheşca, R. Văcăreanu, R. Ghica, „Seismic retrofitting of buildings using fluid 
viscous dampers. Case study”, 2006. 

o A.B. Cheşca, R. Văcăreanu, R. Ghica, “Strategy for seismic rehabilitation of buildings 
using fluid viscous dampers. Case study”, 2006. 

În plus, a fost analizat şi Raportul Comisiei de Etică a UTCB, care este nedatat, înaintat 
Senatului UCTB prin Adresa nr. 12073/6.11.2015, şi anume: 

- „Acuzația de plagiat adusă d-lui prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu de către dl. Prof. 
univ. dr. ing. Dan Crețu este nefondată” deoarece: 
o Unul din cele 4 articole a fost exclus din analiza deoarece revista si-a încetat apariția. 
o un articol având același conținut si apărut in mai multe reviste, nu poate fi considerat 

plagiat deoarece este elaborat de aceeași autori. 
o Membrii comisiei de etică UTCB şi-au declinat misiunea de a analiza conținutul 

științific. 
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o Comisia de etică UTCB a considerat ca preluarea de paragrafe întregi în alte lucrări 
nu reprezintă un plagiat, ci doar o „redactare defectuoasă”. 
 

Prin Raportul Comisiei de etică a UCTB nr. 7270/27.07.2015, aprobat de Senatul UCTB în 
28.07.2015, prin care s-a analizat Sesizarea nr. 10284/18.11.2014 formulată de d-l Văcăreanu împotriva 
d-lui Creţu, în ceea ce-l privește pe domnul prof. univ. dr. ing. Dan-Ilie Crețu, comisia internă de etică 
UTCB l-a găsit vinovat de următoarele: 

o Discreditarea performantelor profesionale sau ale cercetării unui coleg. 
o Discreditarea in mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui 

coleg. 
o Formularea repetitiva a unor plângeri sau sesizări la adresa unui coleg. 

 
CNECSDTI a solicitat, prin Adresa nr. 1193/14.09.2021, Universității Tehnice de Construcții 

București (UTCB) transmiterea următoarelor documente, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de 
la data comunicării: 

1.  dovada solicitării de către UTCB a unui punct de vedere al persoanelor reclamate în cadrul 
analizei făcute de comisia de etică a UTCB, care a fost finalizată prin Raportul comisiei de etică a UCTB 
emis la 6.11.2015; 

2. dovada avizării Raportului comisiei de etică a UTCB emis la 6.11.2015 de către consilierul juridic 
al instituției;   

3.  dovada datei comunicării Raportului comisiei de etică a UTCB emis la 6.11.2015 către petent. 
 

 Ca urmare a solicitării CNECSDTI, UTCB prin Adresa nr. 8870/27.09.2021, înregistrată la 
CNECSDTI sub nr. 1215/27.09.2021, a răspuns în termenul stabilit următoarele: 

1. UTCB nu a găsit în arhivele sale înscrisuri prin care s-a solicitat un punct de vedere 
persoanelor reclamate în cadrul analizei făcute de comisia de etică a UTCB, şi care a fost finalizată prin 
Raportul comisiei de etică a UCTB emis la 6.11.2015; 

2. referitor la lipsa avizului consilierului juridic al UCTB pe Raportul comisiei de etică UCTB, UCTB 
a afirmat că documentul emis de către Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a UTCB, înregistrat 
cu nr. 12.073/06.11.2015 nu reprezintă o hotărâre în sensul normei juridice stipulate în art. 307 din 
Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale. 

3. UCTB a afirmat că documentul emis de către Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a 
UTCB înregistrat cu nr. 12.073/06.11.2015 a fost trimis către petent, anexând o copie a registrului de 
intrări-ieşiri al Secretariatului UCTB, în care se menţionează că Raportul se va comunica petentului, fără 
a ataşa o dovadă a transmiterii concrete (AWB, confirmare primire) a Raportului comisiei de etică al 
UCTB către petent. 
 

În urma analizei Adresei nr. 8870/27.09.2021 emisa de către UTCB, CNECSDTI constată 
următoarele: 

1. nu exista dovada solicitării de către UTCB a unui punct de vedere al persoanelor reclamate în 
cadrul analizei făcute de comisia de etică a UTCB. 

2. nu exista dovada avizării Raportului comisiei de etică a UTCB emis la 6.11.2015 de către 
consilierul juridic al instituției. 

3. dovada datei comunicării Raportului comisiei de etică a UTCB emis la 6.11.2015 către petent 
este doar parțial dovedită printr-o copie a registrului de intrări-ieşiri al Secretariatului UCTB, dar nu şi 
prin dovada transmiterii concrete cu confirmare de primire.  
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Datorita caracterului vag al răspunsului primit din partea UTCB prin care CNECSDTI a solicitat o 

dovada a datei comunicării Raportului comisiei de etică a UTCB emis la 6.11.2015 către petent, 
CNECSDTI a solicitat in termen de 5 zile lucrătoare din nou UTCB prin Adresa nr. 1287/11.11.2021 
dovada clară a comunicării Raportului comisiei de etică a UTCB (prin AWB / recipisa posta) emis la 
6.11.2015 către domnul profesor Dan Crețu.  Din păcate până la aceasta data (25.11.2021) si depășind 
termenul cerut de 5 zile lucrătoare, UTCB nu a răspuns adresei CNECSDTI nr. 1287/11.11.2021. 
 

De asemenea, CNECSDTI a solicitat, în termen de 10 zile lucrătoare prin Adresele nr. 1191, 1192 
si 1194/14.09.2021 un punct de vedere legat de Contestația petentului la Raportul comisiei de etică a 
UCTB emis la 6.11.2015 celor 3 persoane reclamate - prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu de la 
Universitatea Tehnică de Construcții București, lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab la 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București - Departamentul de Științe Tehnice și 
ing. Raluca Ghica - director la compania Globalworth.  

După expirarea termenului de 10 zile lucrătoare, CNECSTDI a primit puncte de vedere din partea  
prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu prin adresa înregistrată la CNECSDTI sub nr. 1222/29.09.2021, si din 
partea lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab prin adresa înregistrată la CNECSDTI sub nr. 
1223/29.09.2021.  

Până la data întocmirii acestei hotărâri, nu s-a primit niciun-un punct de vedere din partea 
doamnei ing. Raluca Ghica - director la compania Globalworth. 

 
Ca urmare a analizei punctelor de vedere mai sus menționate, CNECSDTI constată următoarele: 
 
1. În ceea ce privește răspunsul domnului prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu la Adresa 

CNECSDTI nr. 1222/29.09.2021:  
-  domnul prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu susține ca partea din lucrarea științifică supusă 

suspiciunii de plagiat se referă la concepte generale de calcul simplificat, iar aceasta nu este asumată 
ca fiind o contribuție personală, sursa bibliografică fiind citată corespunzător. De asemenea, domnul 
prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu menționează corectitudinea relațiilor de calcul din lucrarea 
științifică suspecta de plagiat; 

- domnul prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu menționează ca Senatul UTCB a numit în anul 2015 
o comisie externă de analiza a suspiciunii de plagiat; 

- domnul prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu solicită CNECSDTI analiza admisibilității sesizării 
petentului prof. univ. dr. ing. Dan Crețu. 

 
 2. În ceea ce privește răspunsul domnului lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab la adresa 

CNECSDTI nr. 1223/29.09.2021: 
- domnul lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab susține ca sesizarea domnului prof. univ. 

dr. ing. Dan Crețu nu îndeplinește criteriile necesare de admisibilitate;  
- domnul lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab menționează ca lucrarea științifică supusă 

suspiciunii de plagiat conține relații de calcul preluate din normativele americane;  
- domnul lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab menționează ca Senatul UTCB a numit o 

comisie externă de analiză a suspiciunii de plagiat, analiza care a respins sesizarea petentului.  
 
CNECSDTI a solicitat petentului prof. univ. dr. ing. Dan Crețu prin Adresele nr. 1274/4.11.2021 

si nr. 1286/11.11.2021 ca, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, sa furnizeze 
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documente (de ex. certificate de internare, externare, alte dovezi), care să ateste indisponibilitatea de 
a contesta în termen de 15 zile lucrătoare Decizia comisiei de etică a UTCB emisă la 6.11.2015, precum 
şi precizarea dovezii (în caz ca există) privind data  la care a luat la cunoștință de conținutul raportului 
comisiei de etică al UTCB emis la 6.11.2015 (de exemplu, plicul cu data poștei). 

 
Domnul profesor Dan Crețu a răspuns în termen la cele doua adrese CNECSDTI mai sus 

menționate si anume: 
În perioada 6.11.2015 (data emiterii raportului comisiei de etica a UTCB) şi până la 5.01.2016, 

domnul profesor Dan Crețu a suferit o intervenție chirurgicala pe cord deschis, documentele furnizate 
CNECSDTI de către petent menționând următoarele:  

 - pe perioada 5.10.2015 - 13.10.2015 – a suferit o spitalizare urmată de o recomandare de 1 
luna fără efort; 

- pe perioada 27.10.2015 - 5.11.2015 – a suferit o spitalizare urmată de recomandare de 2 luni 
fără efort, adică pana la 5.01.2016. 

 
De asemenea, domnul profesor Dan Crețu a furnizat CNECSDTI dovada ca UTCB i-a comunicat 

dovada raportului comisiei Etica UTCB emis la 6.11.2015 cu 11 luni întârziere şi anume, în data de 
6.10.2016. 

Reamintim că CNATDCU a înregistrat prima data sesizarea cu nr. 16767 II/14.09.2016, şi CNE a 
primit sesizarea prin intermediul CANCDTU ulterior.  

 
Ca urmare a analizei documentelor primite, CNECSDTI a decis ca sesizarea domnului profesor 

Dan Crețu este admisibilă, fiind depusă in termen rezonabil de la luarea la cunoştinţă a Hotărârii 
comisiei de etică, chiar dacă formal aceasta i-a fost comunicată ulterior.  
 

A fost analizat Raportul datat pe 6 iunie 2021 din partea  expertului extern internațional - 
prof. Swaminathan Krishnan, Associate Professor of Civil and Environmental Engineering la 
Mantahhan Collage, New York, Statele Unite (Anexa 1), desemnat de CNECSDTI în baza dispoziţiilor art. 
7 alin. 6 şi art. 25 alin. 3 din Ordinul MEC nr. 5585/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MEC 
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:  

„CNECSDTI are un aparat propriu de lucru şi, atunci când este cazul, poate apela la experţi 
externi, conform procedurilor descrise în prezentul regulament.”  

„În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI, în ansamblul său, poate realiza audieri 
(…) precum şi cu experţi externi (…).” 

 
CNECSDTI mai constată faptul că Raportul Comisiei de Etică a UTCB, care este nedatat, 

înaintat Senatului UCTB prin Adresa nr. 12073/6.11.2015, nu este avizat de către consilierul juridic al 
instituţiei, astfel cum prevede art. 11 alin. (4) din Legea nr. 206/2004, „Raportul comisiei de analiză 
este avizat de către consilierul juridic al instituției. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea 
comisiei de analiză revine instituţiei.” 

 
În baza dispoziţiilor art. 42 alin. 5 din Legea nr. 204/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - “Consiliul Naţional de Etică poate analiza abateri de la 
normele de bună conduită şi în urma autosesizării”, prin prezentul raport, CNECSDTI se autosesizează 
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cu privire la comisia internă de etică a UTCB referitor la modul de analiză şi soluţionare a petiţiei 
menţionate, comisie aprobată in ședința Senatului UTCB in data de 21.10.2015 si formată din 
următoarele persoane: dr. ing. Dan Dubină – Facultatea de Construcții din cadrul Universității 
Politehnice din Timișoara si membru al Academiei Române, prof.univ.dr.ing. Mihai Budescu - 
Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași si  prof.univ.dr. ing. 
Virgil Breabăn -  Facultatea de Construcții din cadrul Universității Ovidiu din Constanța, autosesizarea 
urmând a fi analizată distinct ulterior de CNECSDTI. 

 
2.3. Concluzii cu privire la existența unor abateri de la buna conduită, etica și deontologia în 

activitatea de cercetare-dezvoltare 
În sesizarea nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, sesizarea CNE nr. 

15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016) sunt invocate următoarele 
suspiciuni de plagiat şi anume: cele 4 articole menționate mai sus plagiază în diferite paragrafe 
informații din capitolul “Effective damping ratio of structures with linear viscous dampers”, teoria prof. 
Jenn-Shin Hwang de la National University of Science and Technology din Taiwan.  

În plus, deși in lista bibliografică precizată la finalul fiecăruia dintre cele 4 articole incriminate 
lucrarea prof. din Taiwan este menționată, nicăieri in text nu se face referire la ea, respectiv la autorul 
ei. Astfel, se poate trage concluzia falsă că teoria pe care se bazează aparține autorilor articolului. 

 Analiza comparativă a articolelor 2.1 si 2.3 releva o identitate absolută a textelor, inclusiv a 
titlului. Absolut de neînțeles este faptul că la finalul lui 2.1 (apărută in anul 2004) se menționează că 
lucrarea a fost publicată şi doi ani mai târziu (vezi lucrarea 2.3). 

 
În Tabelul nr. 1 de mai jos se prezintă în oglindă informațiile preluate din articolul original: 
Tabel nr. 1 

 Articol 1 original Articol 2.1 Articol 2.3 

Titlu „Seismic Design of 
Structures with Viscous 
Dampers.” 

  

Anul 
publicației 

2002 2004 2006 

Secțiuni 
plagiate 
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Specific, mai jos, în Tabelul nr. 2, se prezintă marcate cu culoare roz (inclusiv figura 3-1 din 

articolul original (1)), secțiunile de text preluate prin metoda „copy-paste” din articolul original, atât în 
articolul 2.1 din anul 2004, cât şi 2.3 cel din anul 2006. 

 
Tabel nr. 2 

 
 

  
 

În ceea ce privește analiza articolului 2.2, publicat în anul 2005, acesta reprezintă o traducere 
completă în limba română a articolului 2.1 publicat în anul 2004.  

În ceea ce privește analiza articolului 2.4, publicat în anul 2006 în cadrul conferinței europene de 
inginerie seismică şi seismologie de la Geneva, acesta plagiază în diferite paragrafe informații din 
capitolul “Effective damping ratio of structures with linear viscous dampers”, teoria prof. Jenn-Shin 
Hwang de la National University of Science and Technology din Taiwan. 
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În ceea ce privește raportul expertului din străinătate, prof. Swaminathan Khrisnan, din acesta ies 
în evidență următoarele aspecte: 

- eroarea de la ecuația 8 este identică cu cea din articolul "original"  (punctul 2 din raport) 
- figura 5 nu a citat sursa (punctul 3 din raport) 
- articolul "original" este citat in bibliografie, dar nu este citat in text in capitolul suspect de plagiat 

(punctul 4 din raport). 
În urma analizei tuturor documentelor sus-menționate, CNECSDTI a constatat că, într-adevăr, 

autorii articolelor suspecte de plagiat, au preluat informații (fragmente de text, formule matematice, 
precum şi o figură) prin metoda „copy-paste” într-un articolul publicat în anul 2004, iar apoi acest 
articol a fost tradus în limba română şi republicat ca articol în anul 2005. Ulterior articolul publicat 
în anul 2004 a fost preluat absolut identic şi republicat în anul 2006 în revista editată de către UTCB. 
De asemenea, tot în anul 2006, autorii articolelor suspecte de plagiat, au republicat din nou în cadrul 
unei conferințe internaționale conținutul lucrărilor antemenționate.  

Având în vedere cele de mai sus, CNECSDTI constată plagiatul comis de către autorii articolelor 
suspecte de plagiat.  

 
3. Sancțiuni 

 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită iî 
cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, se 
admite ca fondată Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Dan-Ilie Crețu cu nr. 912/26.02.2021, cu 
revenirea nr. 954/15.03.2021, cu privire la abaterile de la etică ale prof. univ. dr. ing. Radu 
Văcăreanu, lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu” București - Departamentul de Științe Tehnice şi ing. Raluca Ghica - director la compania 
Globalworth şi se desființează ca netemeinice concluziile Raportului Comisiei de Etică a UTCB 
nedatat, înaintat Senatului UCTB prin Adresa nr. 12073/6.11.2015. 
 În baza dispozițiilor art. 2 alin. 1 lit. b si art. 21 alin. 2 lit. a din Legea nr. 206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările si completările 
ulterioare, CNECSDTI constată că prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu de la Universitatea Tehnică de 
Construcții București, lect. univ. dr. ing. Cheșca Alexandru Basarab la Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu” București - Departamentul de Științe Tehnice şi ing. Raluca Ghica - director la 
compania Globalworth sunt vinovați de săvârșirea plagiatului – abatere de la normele de buna 
conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare științifică, astfel cum se 
detaliază în prezentul raport. 
 Conform art. 324 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si 
completările ulterioare, art. 14 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in 
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările si completările ulterioare, 
CNECSDTI hotărăște şi dispune următoarele sancțiuni ce urmează a fi aplicate pentru prof. univ. dr. 
Radu Văcăreanu la Universitatea Tehnică de Construcții București, lect. univ. dr. ing. Cheșca 
Alexandru Basarab la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București - 
Departamentul de Științe Tehnice şi ing. Raluca Ghica - director la compania Globalworth:   

a)  Avertisment scris; 
b) Retragerea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită, cu 

mențiunea explicită în versiunea on-line a revistelor de specialitate că lucrarea respectivă a fost 
înlăturată ca urmare a Deciziei CNECSDTI de constatare şi sancționare a plagiatului. 
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Potrivit art. 4 lit. (c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNECSDTI, aprobat prin 
Ordinul MEC nr. 5585/2020, CNECSDTI emite şi următoarele recomandări: 

 
Recomandări pentru Comisia de Etică a Universității Tehnice de Construcții București: - 

respectarea si aplicarea dispozițiilor legale din Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările si completările ulterioare, fără concesii si 
fără a permite ingerințe ori presiuni din partea conducerii instituției in procesul de analiza a sesizărilor 
şi de luare a deciziei. 

 
Recomandări pentru Conducerea (Rector si Senat) Universității Tehnice de Construcții 

București: - respectarea si aplicarea dispozițiilor legale din legea nr. 206/2004 privind buna conduita in 
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările ulterioare, fără ingerințe ori 
presiuni în procesul de analiză a sesizărilor şi de luare a deciziei la nivelul comisiei de etică a instituției.  

 
Recomandări CNECSDTI pentru Buletinul Ştiinfific al Universităţii Tehnice de Construcţii 

Bucureşti (Technical University of Civil Engineering Bucharest Scientific Bulletin): - utilizarea pe viitor 
de referenţi care să verifice originalitatea lucrărilor ce urmează a fi publicate. 

 
Se anexează la prezentul raport şi Raportul datat pe 6 iunie 2021 din partea  expertului extern 

internațional - prof. Swaminathan Krishnan, Associate Professor of Civil and Environmental 
Engineering la Mantahhan Collage, New York, Statele Unite (Anexa 1). 
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