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HOTĂRÂRE 
Nr. 31 din data de 17.11.2022 

 
 

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), 
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) ṣi (7), art.7 lit. f) ṣi f2), art. 11 alin. (5) ṣi art. 14 din 

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;  
În temeiul prevederilor art. 4 lit. (d) ṣi (e) ṣi art. 25-27 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 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. 31 aprobat la data de 17.11.2022; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Articol unic: Se aprobă Raportul final nr. 31 din data de 17.11.2022 privind soluṭionarea 
Contestaţiei de la                                vs. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată cu nr. 417/20.11.2018, cu 
revenirea nr. 895/22.02.2021, împotriva Hotărârii CEU nr. 12 din 27 iunie 2016350/29.06.2016 emisă 
de Comisia de etică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu privire la sesizarea nr. 
C10092/02.06.2016, împotriva Hotărârii CEU nr. 406/25.05.2015 cu privire la sesizarea nr. 
C3619/30.04.2015, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Cu respectarea prevederilor art. 4 lit. (d) ṣi (e) ṣi 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: 

- contestatoarei:                                                         ; 
- persoanei reclamate: conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu/ Comisiei de etică din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
- Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

 
De asemenea, prezenta hotărâre se publică pe site-ul web http://cnecsdti.research.gov.ro. 

 
 

Pt. CNECSDTI, 
   

Preṣedinte Dacian Dragoṣ 
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Anexa nr. 1 
 
 

Raport final nr. 31 din 17.11.2022 
privind soluṭionarea Contestaţiei de la                            vs. Cristian Silviu Simionescu, 

înregistrată cu nr. 417/20.11.2018, cu revenirea nr. 895/22.02.2021, împotriva Hotărârii CEU nr. 12 
din 27 iunie 2016350/29.06.2016, emisă de Comisia de etică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 
din Galați cu privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, împotriva Hotărârii CEU nr. 406/25.05.2015 

cu privire la sesizarea nr. C3619/30.04.2015 
 

1. Sinteza conṭinutului sesizării 
Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) a 

primit Sesizarea nr. 417/20.11.2018, care face referire la alte două sesizări mai vechi (depuse ȋn 2015 şi 
2016) şi care a fost depusă prin intermediul 

                                                                                                                                                                        . La 
această ultimă sesizare,                                 i-a fost formulat răspunsul nr. 448/03.01.2019, în sensul 
imposibilității soluționării sesizării până la acea dată, datorată faptului că CNECSDTI a funcționat 
discontinuu, pe anumite perioade restrânse de timp şi cu poziții vacante în componența sa.  

CNECSDTI a dat curs acestei solicitări și a transmis către petentǎ,                                              , adresa 
nr. 888/17.02.2021, prin care i s-a solicitat acesteia transmiterea în scris a unei adrese prin care să 
precizeze dacă mai este actuală sesizarea formulată și, în eventualitatea menținerii acesteia, comunicarea 
adresei de domiciliu în vederea transmiterii, la finalul analizei, a concluziilor CNECSDTI. La câteva zile, a 
fost primit răspunsul                                                , înregistrat cu nr. 895/22.02.2021, prin care petenta 
informează cǎ-şi menține sesizarea înregistrată cu nr. 417/20.11.2018. 

Contestatorul este                                                                       . 
Persoana reclamată este conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu/ Comisia de etică din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
                                               contestă Hotărârea CEU nr. 12 din 27 iunie 2016350/29.06.2016 cu 

privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, prin care s-a aprobat Raportul al Comisiei de Analiză privind 
sesizarea înregistrată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cu nr. C10092/02.06.2016 
(284/CEU/02.06.2016), prin care nu se constată nici o abatere şi nici o sancţiune în sarcina conf. dr. ing. 
Cristian Silviu Simionescu pentru acuzaţia privind lucrarea L9 (2013): „Theoretical assessments on 
dynamics of helical flexible coupling within vibratory equipments”, autori Nastac S., Simionescu C., 
publicată în Analele Universității « Eftimie Murgu » din Reșița, anul XX, nr. 3, 2013, pp. 9-14 are același 
conținut cu lucrarea L10 (2013): „Computational dynamics of helical flexible coupling with transitory 
continuous regime”, autori Nastac S., Simionescu C., publicată la 5th International Conference 
« Computational Mechanics and Virtual Engineering” COMEC 2013, 24-25 October 2013, Brașov, 
Romania, pp. 297-301. 
 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 206/2004, a art. 4 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al CNECSDTI, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5585/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a componenței 
nominale a acestuia, și a Deciziei Președintelui CNECSDTI de repartizare a sesizărilor, CNECSDTI a procedat 
la analiza documentelor primite în cadrul Sesizării nr. 417/20.11.2018. 
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2. Analiza informaṭiilor, documentelor ṣi probelor materiale din conṭinutul sesizării 
 
2.1. Temei legal 
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr. 206/2004, a art. 4 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a CNECSDTI, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5585/2020 ṣi a Deciziei Președintelui CNECSDTI de 
repartizare a sesizărilor, CNECSDTI a procedat la analiza documentelor primite în cadrul sesizării. 

 
 2.2. Documente analizate 

- Derularea demersurilor făcute la CNECSDTI referitoare la plagiatul comis de Simionescu 
Cristian Silviu, comentarii aparținând                                                       ; 

- Adresa din 28.04.2015                                                        către dr. ing. Ciprian Vlad, președinte 
al Comisiei de Etică Universitară a Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

- Hotărârea/Raportul CEU nr. 406/25.05.2015 cu privire la sesizarea nr. C3619/30.04.2015; 
- Raport nr.402/21.05.2015 al Comisiei de Analiză, asupra materialului depus in dosarul 

376/30.04.2015, privind reclamația de plagiat a conf. univ. dr. ing. Cristian-Silviu 
Simionescu; 

- Adresa din 4.06.2015                                                     către Consiliul National de Etică; 
- Adresa                                             din 1.06.2016 către președintele Comisiei de Etică 

Universitară a Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 
- Hotărârea CEU nr. 12 din 27 iunie 2016 cu privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, 

350/29.06.2016; 
- Raport al Comisiei de Analiză privind sesizarea înregistrată la Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați cu nr. C10092/02.06.2016 (284/CEU/02.06.2016); 
- Adresa                                                          către președintele Consiliului Naṭional de Etică; 
- Hotărârea/Raportul CEU cu privire la sesizarea nr. 1294/15.01.2015, înregistrată la CEU 

cu nr. 237/24.03.2015; 
- Raport al Comisiei de Analiză asupra materialului depus în dosarul privind reclamația de 

plagiat a conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată la CEU cu nr. 232/19.03.2015. 
 

2.3. Analiza speței 
Sesizarea este supusă verificării admisibilităṭii, în temeiul prevederilor art. 22 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 
Inovării, aprobat prin Ordinul MEC nr. 4655/30.06.2020, modificat prin Ordinul MEC nr. 5585/18.09.2020: 
„Sesizarea/Contestaţia depusă este admisibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) să 
conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv numele şi 
prenumele, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică pentru persoane fizice, şi date de 
identificare şi adrese oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoane juridice; b) să 
conţină date privind încălcarea normelor de conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, date de 
identificare ale lucrărilor incriminate pentru care se face sesizarea: autor, titlul lucrării, anul publicării; c) 
să prezinte anexat pe suport electronic sau în format electronic (scanat) orice document în susţinerea 
sesizării; se prezintă copii ale documentelor consultate în limba română sau în limbi străine, în baza cărora 
se face sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (biblioteci, 
reviste, cărţi publicate); d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire 
la existenţa presupuselor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare.” 

 
Sesizarea inițială a acestei speṭe a fost transmisă către CNECSDTI de către                                                                     
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  , în anul 2015. 
Derularea demersurilor făcute la CNECSDTI referitoare la presupusul plagiat comis de conf. univ. 

dr. ing. Cristian Silviu Simionescu și comentarii aparținând                                                         sunt prezentate 
începând cu data de 28 martie 2015 ṣi continuă cu sesizări/e-mail-uri transmise în 8 iulie 2015 și 3 
noiembrie 2015.                                                                                 , în data de 27 iulie 2015, a depus la 
Procurorul Șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1, București, un denunț contra CNECSDTI, 
verdictul fiind NUP (Neînceperea Urmăririi Penale). Contra acestei hotărâri  

                                        a depus, pe 8 decembrie 2015, o petiție la Consiliul Superior al Magistraturii 
pentru a se verifica conduita procurorilor pe care i-a sesizat. De asemenea, a depus on-line o petiție pe 
site-ul Ministerului Cercetării, în decembrie 2015, la care nu a primit răspuns. 

 
La Comisia de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați (decizia nr. 126/26.01.2015),  

                    a depus o reclamație de plagiat, nr. 323/13.01.2015 pentru 
lucrarea „Wear Management – The Working Conditions Improvement”, autori Cristian Silviu 
Simionescu, Ioana Diaconescu, Luiza Grigorescu, Gheorghe Oproescu, publicatǎ ȋn Proceeding 
ESEAS/2011, „Recent Research in Economics and Management Transformation”, ISBN 978-1-61804-
053-4, pp.84-87 (lucrare pe care o vom nota L1) . Autorul sesizării plagiatului susține că lucrarea L1 este 
plagiat al lucrării „Working conditions improvement taking into consideration the wear”, autori 
Gheorghe Oproescu ṣi Cristian Silviu Simionescu, publicată în Proceedings of „The 5th International 
Conference of Cranes and Textile Machines”, EUROCRANES” 96, Gdansk, Polonia, pp. 238-242 (lucrare 
pe care o vom nota L2).  

Din Raportul Comisiei de Analiză asupra materialului depus în dosarul privind reclamația de 
plagiat împotriva conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată la Comisia de Etică a Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați cu nr. 232/19.03.2015, rezultă un caz evident de autoplagiat, conținutul 
propriu-zis al lucrării L1 fiind identic cu cel al lucrării L2, fapt asumat ṣi de reclamat, Cristian Silviu 
Simionescu, în declarația sa redactată în urma audierii de către Comisia de Analiză a Comisiei de Etică 
a universităṭii în data de 30.01.2015.  Comisia de Analiză a Comisiei de Etică a universităṭii recomandă 
aplicarea sancțiunii Avertisment Scris. 
 

O altă reclamație de plagiat sau autoplagiat (sesizarea nr. C3619/30.04.2015) împotriva conf. dr. 
ing. Cristian Silviu Simionescu a fost depusă de  

     .  
Și în această situație s-a instituit o Comisie de Analiză a Comisiei de Etică a Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați (decizia nr. 624/05.05.2015), care a evaluat reclamația cu privire la două lucrări. 
Lucrarea L3, apărută după anul 1997, „Worm cutters with straight cutting edges made from 

removable hard plates”, autori Cristian Silviu Simionescu și Silviu Nǎstac, este reclamată ca fiind un 
plagiat al lucrării L5 (1997): „Freze melc cu tăișuri rectilinii din plăcuțe dure demontabile”, autori Emil 
Ţâru, Cristian Silviu Simionescu, publicată în Al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, 
pp.138-142, iar  lucrarea L6 (2014): „The analysis of removable cutting tools from the point of view of 
the operating properties”, autor Cristian Silviu Simionescu, publicată în volumul MCSI, Varna, Bulgaria, 
2014, pp.146-151, este reclamată ca fiind un plagiat al lucrării L8 (1997): „Analiza sculelor cu tăișuri 
demontabile din punct de vedere al proprietăților de exploatare”, autori Emil Ţâru, Gheorghe Oproescu, 
publicată în al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.144-147. 

Conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu a fost audiat de către Comisia de Analiză a Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați în data de 14.05.2015. Comisia de Analiză a propus, prin Raportul final nr. 
17390/21.05.2015, aprobat prin Hotărârea/Raportul CEU nr. 406/25.05.2015 cu privire la sesizarea nr. 
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C3619/30.04.2015, retragerea tuturor lucrărilor care au fost confirmate ca plagiat sau autoplagiat din 
portofoliul de lucrări al intimatului, precum și aplicarea sancțiunii disciplinare (conform articolului 61 
paragraful b) din Codul de Etică și deontologie profesională universitară, „diminuarea salariului de bază, 
cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control”, cu un cuantum 
de 10% pentru o perioadă de 3 luni.  

Astfel, s-a considerat că: 
 Lucrarea L4: „Worm cutters with straight cutting edges made from removable hard plates”, autori 

Cristian Silviu Simionescu și Silviu Nǎstac – nu poate face obiectul unei acuzații de 
plagiat/autoplagiat fiind retrasă; 

 Lucrarea L6 (2014): „The analysis of removable cutting tools from the point of view of the 
operating properties”, autor Cristian Silviu Simionescu, publicată în volumul MCSI, Varna, Bulgaria, 
2014, pp.146-151 – îndeplinește condițiile de autoplagiat. 

Pârâtul a menționat în mod repetat, în cadrul discuțiilor avute cu membrii comisiei de analiză, că nu 
a folosit niciuna dintre lucrări pentru a promova pe un post didactic. 

 
În data de 4.06.2015,                                                      a adresat o sesizare Consiliului Naṭional de Etică 

prin care aduce la cunoștință un caz de autoplagiat și schimbare a colectivului de coautori, plagiat comis 
în mod repetat de către conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu.  

Reclamanta                                                        solicită punctul de vedere al Consiliului National de Etică 
cunoscând faptul ca domnul conferențiar intenționează să participe la concursul de ocupare a unei poziții 
de profesor. 

 Reclamanta susține că în anul 2011 a primit o invitație o conferință la Anger, Franța, WSEAS, 
împreună cu alți patru colegi. În proceedingul conferinței a fost publicată lucrarea „Wear Management – 
The Working Conditions Improvement”, printre autori fiind Cristian Silviu Simionescu, dar ṣi  

.  
Reclamanta susține că, ulterior, a aflat că este aceeași lucrare publicată împreună cu  
                            în 1996 ṣi 2003 cu alt coautor, dar având un conținut științific identic.  
Reclamanta declară că, cunoscând faptul că lucrarea ṣi autorii din 2003 au făcut obiectul unei analize 

a Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a informat organizatorilor conferinței de 
acest fapt.  

De asemenea, declară că nu a folosit lucrarea pentru a promova sau pentru a obține beneficii 
financiare (gradație de merit).  

Reclamanta                                                      declară că domnul conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu 
a republicat în 2014 lucrări cărora le-a schimbat doar colectivul de coautori, lucrări pe care le mai 
publicase în 1997: 

- „Worm cutters with straight cutting edges made from removable hard plates”, MATHPRO, Brasov, 
2014, pp. 128-133, lucrare ce a mai fost publicată în Buletinul Științific al celui de-al treilea Colocviu 
Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.138-142; 

- „The analysis of removable cutting tools from the point of view of the operating properties”, MCSI-
22, 2014, pp. 146-151 – lucrare ce a mai fost publicată în Buletinul Științific al celui de-al treilea 
Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.144 

Aceste aspecte au fost înaintate de către                                                                       Comisiei Juridice ṣi 
de Etică Universitară care s-a autosesizat ṣi a înaintat sesizarea la Comisia de Etică a Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați, comisie care a refuzat analiza deoarece reclamanta solicitase Comisiei Juridice ṣi de 
Etică păstrarea confidențialității reclamantului.  
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Ca urmare,                                                                    s-a adresat Comisiei de Etică a Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați primind răspunsul cuprins în Raportul final nr. 17390/21.05.2015. 

 Comisia de Etică a Universității, prin Hotărârea înregistrată cu nr. 17683/25.05.2015, a propus 
sancṭionarea conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu cu diminuarea cu 10% a salariului de bază ṣi a 
indemnizaṭiei de conducere, după caz, pentru o perioadă de 3 luni. 
 

În data de 1.06.2016,                                         a înaintat Comisiei de Etică a Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați o adresă prin care sesiza că lucrarea L9 (2013): „Theoretical assessments on dynamics 
of helical flexible coupling within vibratory equipments”, autori Nastac S., Simionescu C., publicată în 
Analele Universității « Eftimie Murgu » din Reșița, anul XX, nr. 3, 2013, pp. 9-14 are același conținut cu 
lucrarea L10 (2013): „Computational dynamics of helical flexible coupling with transitory continuous 
regime”, autori Nastac S., Simionescu C., publicată la 5th International Conference « Computational 
Mechanics and Virtual Engineering” COMEC 2013, 24-25 October 2013, Brașov, Romania, pp. 297-301, 
deși aceasta este trecută ca referință bibliografică.  

                         consideră că nu este suficientă indicarea sursei la bibliografie deoarece lucrarea are 
același conținut, acest fapt ducând la îndeplinirea criteriilor necesare pentru gradația de merit, susținerea 
concursului de promovare pentru funcția didactica de profesor universitar pentru domnul conf. dr. ing. 
Cristian Silviu Simionescu. 

Raportul Comisiei de Analiză privind sesizarea înregistrată la Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați cu nr. C10092/02.06.2016 (284/CEU/2.06.2016), precum ṣi Hotărârea CEU nr. 12/27.06.2016 cu 
privire la sesizarea nr. C10092/2.06.2016, concluzionează ca cei doi autori nu pot fi suspicionați de fapte 
de autoplagiat, iar obiectul sesizării nu susține o astfel de suspiciune. 

                                                                 a înaintat Consiliului Naṭional de Etică (CNECSDTI) o sesizare 
prin care contestă Hotărârea nr. 12/27.06.2016 a Comisiei de Etică a Universităṭii „Dunărea de Jos” din 
Galaṭi cu privire la sesizarea nr. C10092/2.06.2016 , susținând ca lucrările nu au fost analizate cu un soft 
antiplagiat „deținut de universitate” ṣi că întârzierea cu care s-a făcut sesizarea nu anulează realitatea, 
faptul că în lista de lucrări depusă în 2015 de către domnul Cristian Simionescu la dosarul de concurs 
aceste lucrări existau, deși concursul de ocupare a postului de profesor nu a mai avut loc prin 
neprezentarea celor trei membri ai comisiei.                                                                           a susținut ca domnul 
conf. dr. ing. Cristian Simionescu nu îndeplinea condițiile minimale ṣi obligatorii CNATDCU pentru 
promovare (reclamanta susṭine că i se cere, în instanță, daune în cuantum de 40.000 Euro). 

 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 6 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Național de Etică menṭionează că se prevăd următoarele:  “Pe perioada analizei Consiliului 
Național de Etică, instituția sau instituțiile vizată/vizate de sesizare ori de contestație pune/pun la 
dispoziția Consiliului Național de Etică orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.”, 
 şi cu dispozițiile art. 25 alin. 2 din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, 
precum şi a componenței nominale a acestuia, care prevede următoarele: “În vederea analizei 
sesizării/contestației, instituțiile vizate de sesizare/contestație pun la dispoziția grupului de lucru şi a 
CNECSDTI în ansamblul său orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta. 

 
Documente studiate: 
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- L1 „Wear Management – The Working Conditions Improvement”, autori Cristian Silviu Simionescu, 
Ioana Diaconescu, Luiza Grigorescu, Gheorghe Oproescu, Proceeding ESEAS/2011, „Recent Research 
in Economics and Management Transformation”, ISBN 978-1-61804-053-4, pp.84-87; 
 

- L2 „Working conditions improvement taking into consideration the wear”, autori Gheorghe Oproescu 
si Cristian Silviu Simionescu, Proceedings of „The 5th International Conference of Cranes and Textile 
Machines”, EUROCRANES”96, Gdansk, Polonia, 1996, pp. 238-242; 

 
- L3 (indisponibilă): „Worm cutters with straight cutting edges made from removable hard plates”, 

autori Cristian Silviu Simionescu ṣi Silviu Nǎstac, Buletinul Științific al celui de-al treilea Colocviu Tehnic 
Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.138-142; 

 
- L4 (notată cu 1.B în analiza Comisiei de Etică a Universităṭii „Dunărea de Jos” din Galați menționată la 

pct. 2 al prezentei analize): „Worm cutters with straight cutting edges made from removable hard 
plates”, Proceeding of Advanced in Mathematical Models and Production Systems in Engineering - 
MATHPRO, Brașov, 2014, pp. 128-133; 
 

- L5 (notată cu 1.A în analiza Comisiei de Etică Universităṭii „Dunărea de Jos” din Galați menționată la 
pct. 2 al prezentei analize): „Freze melc cu tăișuri rectilinii din plăcuțe dure demontabile”, autori Emil 
Ţâru, Cristian Silviu Simionescu, Al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.138-142; 
 

- L6 (notată cu 2.B în analiza Comisiei de Etică a Universităṭii „Dunărea de Jos” din Galați menționată la 
pct. 2 al prezentei analize): „The analysis of removable cutting tools from the point of view of the 
operating properties”, autor Cristian Silviu Simionescu, MCSI, Varna, Bulgaria, 2014, pp.146-151; 
 

- L7 (indisponibilă): „The analysis of removable cutting tools from the point of view of the operating 
properties”, Buletinul Științific Al celui de-al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, 
pp.144; 
 

- L8 (notată cu 2.A în analiza Comisiei de Etică a Universităṭii „Dunărea de Jos” din Galați menționată la 
pct. 2 al prezentei analize): „Analiza sculelor cu tăișuri demontabile din punct de vedere al 
proprietăților de exploatare”, autori Emil Ţâru, Gheorghe Oproescu, Al treilea Colocviu Tehnic 
Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.144-147 
 

- L9 „Theoretical assessments on dynamics of helical flexible coupling within vibratory equipments”, 
autori Năstac S., Simionescu C., Analele Universității « Eftimie Murgu » din Reșița, anul XX, nr. 3, 2013, 
pp. 9-14; 
 

- L10 „Computational dynamics of helical flexible coupling with transitory continuous regime”, autori 
Nastac S., Simionescu C., 5th International Conference „Computational Mechanics and Virtual 
Engineering” COMEC 2013, 24-25 October 2013, Brașov, Romania, pp. 297-301; 

 
2.3. Analiza efectuată 
CNECSDTI a analizat acuzațiile aduse prin sesizările succesive înaintate de diferite cadre didactice 

de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Analiza lucrărilor mai sus menționate relevă cele ce 
urmează: 
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1. Se confirmă acuzația de autoplagiat în cazul lucrărilor L1 și L2 (vezi mai jos) constatată de 
Comisia de Etică a Universităṭii „Dunărea de Jos” din Galați. 

 
Comparație a lucrărilor:  
L1 „Wear Management – The Working Conditions Improvement”, autori Cristian Silviu Simionescu, 
Ioana Diaconescu, Luiza Grigorescu, Gheorghe Oproescu, Proceeding ESEAS/2011, „Recent 
Research in Economics and Management Transformation”, ISBN 978-1-61804-053-4, pp.84-87; 
L2 „Working conditions improvement taking into consideration the wear”, autori Gheorghe 
Oproescu si Cristian Silviu Simionescu, Proceedings of „The 5th International Conference of Cranes 
and Textile Machines”, EUROCRANES”96, Gdansk, Polonia, 1996, pp. 238-242. 

  

L1 L2 
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2. Se confirmă acuzația de plagiat în cazul lucrărilor L4 și L5 (vezi mai jos), în contradicție cu 
decizia Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a considerat că nu se poate 
analiza lucrarea L4, fiind retrasă. 

 
 

Comparație a lucrărilor:  
L4 (notată cu 1.B în analiza Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
menționată la pct. 2 al prezentei analize): „Worm cutters with straight cutting edges made from 
removable hard plates”, Proceeding of Advanced in Mathematical Models and Production 
Systems in Engineering - MATHPRO, Brașov, 2014, pp. 128-133; 
L5 (notată cu 1.A în analiza Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
menționată la pct. 2 al prezentei analize): „Freze melc cu tăișuri rectilinii din plăcuțe dure 
demontabile”, autori Emil Ţâru, Cristian Silviu Simionescu, Al treilea Colocviu Tehnic 
Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.138-142. 
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L4 L5 
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3. Se confirmă acuzația de plagiat în cazul lucrărilor L6 și L8 (vezi mai jos), în consens cu decizia 

Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a considerat că este vorba despre un 
autoplagiat și a dat sancțiunea de diminuare a salariului de bază și de retragere a lucrărilor. 
 

Comparație a lucrărilor:  
L6 (notată cu 2.B în analiza Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
menționată la pct. 2 al prezentei analize): „The analysis of removable cutting tools from the 
point of view of the operating properties”, autor Cristian Silviu Simionescu, MCSI, Varna, 
Bulgaria, 2014, pp.146-151; 
L8 (notată cu 2.A în analiza Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
menționată la pct. 2 al prezentei analize): „Analiza sculelor cu tăișuri demontabile din punct de 
vedere al proprietăților de exploatare”, autori Emil Ţâru, Gheorghe Oproescu, Al treilea 
Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp.144-147. 
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L6 L8 
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4. Lucrarea L9, singura disponibilă în format electronic, a fost verificată cu aplicația software 

Turnitin, care a indicat un indice de similitudine de 9%, fără a se putea face însă comparația cu lucrarea 
L10, care nu s-a publicat decât în format tipărit pe hârtie. 

 
Comparație a lucrărilor L9 și L10: 
L9 „Theoretical assessments on dynamics of helical flexible coupling within vibratory 
equipments”, autori Năstac S., Simionescu C., Analele Universității « Eftimie Murgu » din Reșița, 
anul XX, nr. 3, 2013, pp. 9-14; 
L10 „Computational dynamics of helical flexible coupling with transitory continuous regime”, 
autori Nastac S., Simionescu C., 5th International Conference „Computational Mechanics and 
Virtual Engineering” COMEC 2013, 24-25 October 2013, Brașov, Romania, pp. 297-301; 
 
Lucrarea L9, singura disponibilă în format electronic, a fost verificată cu aplicația software 
Turnitin, care a indicat un indice de similitudine de 9%, fără a se putea face însă comparația cu 
lucrarea L10, care nu s-a publicat decât în format tipărit pe hârtie. iThenticate 98%. 
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L9 L10 
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2.4. Concluzii 
 
2.4.1. Motivarea în fapt 
În urma analizei speţei, CNECSDTI constată următoarele:  
Ținând seama de prevederile Art. 42 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare: „(1) Sesizările privind abaterile de la normele de bună 
conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt analizate în două etape detaliate în Codul de etică: 
a) analiza la nivelul instituţiei în cadrul căreia presupusele abateri s-au produs, denumită prima etapă, 
care se desfăşoară conform art. 11 şi prevederilor Codului de etică; b) analiza la nivelul Consiliului Naţional 
de Etică, denumită etapa a doua.”, CNECSDTI constată că în anul: 

1. 2015:                                                                           a depus la Comisia de Etică a Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați (decizia nr. 126/26.01.2015), o reclamație de plagiat, nr. 323/13.01.2015, la care 
Comisia de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați a dat răspuns favorabil petentului, admițând 
acuzația de autoplagiat - pe care pârâtul a și recunoscut-o – pentru lucrarea L1,  sancționându-l pe pârât 
cu Avertisment Scris.  

2. 2015:                                                                     a adresat o sesizare Consiliului Naṭional de Etică prin 
care aduce la cunoștință un caz de autoplagiat și schimbare a colectivului de coautori, plagiat comis în 
mod repetat de către conf. dr. ing. Cristian-Silviu Simionescu. Se reclamă că lucrarea L4 este plagiată după 
L5, iar lucrarea L6 este plagiată după L8. Comisia de Etică a Universității ,,Dunărea de Jos" din Galați scoate 
din analiză lucrarea L4, considerând că nu se poate analiza speța, lucrarea fiind deja retrasă de către 
autori, dar admite ca adevărată acuzația de autoplagiat pentru lucrările L6 și L8 și penalizează pârâtul prin 
„diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și 
de control”, în cuantum de 10% pentru o perioadă de 3 luni și prin retragerea lucrărilor descoperite ca 
fiind autoplagiate.               face contestație la CNECSDTI. 
3. 2016:                                                                                  a înaintat Comisiei de Etică a Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați o adresă prin care sesiza că lucrarea L9 are același conținut ca lucrarea L10.      
                   consideră că acest fapt a condus la îndeplinirea criteriilor necesare pentru gradația de merit ṣi 
susținerea concursului de promovare pentru funcția didactică de profesor universitar pentru domnul 
conf. dr. ing. Cristian Silviu Simionescu. Comisia de Etică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați nu a 
considerat ca fiind îndreptățită acuzația, drept pentru care                 face contestație la CNECSDTI. 
 

Conform Art. 4 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare: „(2) Consiliul Naţional de Etică are obligaţia să analizeze sesizări sau contestaţii în 
oricare dintre următoarele cazuri: a) dacă prima etapă a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 
alin. (3) şi dacă la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după 
raportul elaborat în cadrul primei etape; b) dacă prima etapă nu a produs un raport în termenul prevăzut 
la art. 11 alin. (3)”, analizând situațiile corespunzătoare celor trei etape distincte de sesizări, CNECSDTI 
constată că: 

1. Cu privire la sesizările depuse în etapa a doua (2015), a fost parcursă etapa 1, iar apoi         a depus 
contestație, care a fost analizată în consecință. Se confirmă acuzația de plagiat în cazul lucrărilor 
L4 și L5 (vezi mai sus), în contradicție cu decizia Comisiei de Etică a Universității „Dunărea de Jos” 
din Galați, care a considerat că nu se poate analiza lucrarea L4, fiind retrasă. 

2. Cu privire la etapa a treia (2016),                a depus o sesizare la Comisia de Etică a Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați), aceasta considerând ca fiind neîndreptățită acuzația. Drept urmare,
    a depus contestație la CNECSDTI. Analizând ṣi verificând cu aplicația software Turnitin 
lucrarea L9, singura disponibilă în format electronic, CNECSDTI a indentificat un indice de 
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similitudine de 9%, fără a putea face însă comparația cu indicele de similitudine asociat lucrarii 
L10, care nu s-a publicat decât în format tipărit pe hârtie. Lucrarile L9 ṣi L10 au fost însă comparate 
în varianta tipărită, confirmându-se acuzaṭia de plagiat. 
 

2.4.2. Motivarea în drept 
Art. 323-324 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 42 alin. 2 lit. a, art. 7 lit. f) şi f1), art. 14 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 lit. (d) şi 
(e) şi 25-27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNECSDTI, aprobat prin Ordinul MEC nr. 
5585/2020. 

 
3. Măsuri 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 lit. a, art. 7 lit. f) şi f1), art. 14 din Legea nr. 206/2004 

privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- se admite Contestaţia de la                            vs. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată cu nr. 
417/20.11.2018, cu revenirea nr. 895/22.02.2021, împotriva Hotărârii CEU nr. 12 din 27 iunie 
2016350/29.06.2016 emisă de Comisia de etică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu 
privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, prin care s-a respins sesizarea                                       vs. Cristian 
Silviu Simionescu privind lucrarea L9 (2013): „Theoretical assessments on dynamics of helical flexible 
coupling within vibratory equipments”, autori Nastac S., Simionescu C., publicată în Analele Universității 
« Eftimie Murgu » din Reșița, anul XX, nr. 3, 2013, pp. 9-14, care are același conținut cu lucrarea L10 
(2013): „Computational dynamics of helical flexible coupling with transitory continuous regime”, autori 
Nastac S., Simionescu C., publicată la 5th International Conference « Computational Mechanics and 
Virtual Engineering” COMEC 2013, 24-25 October 2013, Brașov, Romania, pp. 297-301. 

- se desfiinţează Hotărârii CEU nr. 12 din 27 iunie 2016350/29.06.2016 emisă de Comisia de etică 
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, prin 
care s-a respins sesizarea                                                  vs. Cristian Silviu Simionescu privind lucrarea L9 
(2013); 

- se admite parţial Contestaţia de la                               vs. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată cu 
nr. 417/20.11.2018, cu revenirea nr. 895/22.02.2021, împotriva Hotărârii CEU nr. 406/25.05.2015 cu 
privire la sesizarea nr. C3619/30.04.2015, cât priveşte partea prin care s-a respins sesizarea 

           vs. Cristian Silviu Simionescu privind lucrarea - L5: „Freze melc cu tăișuri rectilinii din plăcuțe 
dure demontabile”, autori Emil Ţâru, Cristian Silviu Simionescu, Al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, 
Brăila, 1997, pp.138-142, care care are același conținut cu lucrarea L4: „Worm cutters with straight cutting 
edges made from removable hard plates”, Proceeding of Advanced in Mathematical Models and 
Production Systems in Engineering - MATHPRO, Brașov, 2014, pp. 128-133; 

- se desfiinţează parţial Hotărârii CEU nr. 406/25.05.2015 cu privire la sesizarea nr. 
C3619/30.04.2015, emisă de Comisia de etică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu 
privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, cât priveşte partea prin care s-a respins sesizarea  

                   vs. Cristian Silviu Simionescu privind lucrarea L5. 
 

În baza dizpoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b şi art. 21 alin. 2 lit. a din Legea nr. 206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările 
ulterioare, CNECSDTI constată că conf. univ. dr. Cristian Silviu Simionescu este vinovat de abaterea de 
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la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare 
ştiinţifică, constând în autoplagiat pentru L 9, plagiat pentru L 5. 
 

Conform art. 324 alin. 1 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările ṣi completările 
ulterioare, art. 14 alin. 1 lit. b din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologica ṣi inovare, cu modificările ṣi completările ulterioare, CNECSDTI hotărăște și 
dispune următoarele sancțiuni ce urmează a fi aplicate, conform legii, în completarea celor decise de 
Comisia de etică universitară, care rămân valabile: 

- pentru conf. univ. dr. Cristian Silviu Simionescu, retragerea lucrărilor: 
- L9 (2013): „Theoretical assessments on dynamics of helical flexible coupling within vibratory 

equipments”, autori Nastac S., Simionescu C., publicată în Analele Universității « Eftimie Murgu » din 
Reșița, anul XX, nr. 3, 2013, pp. 9-14;  

- L5: „Freze melc cu tăișuri rectilinii din plăcuțe dure demontabile”, autori Emil Ţâru, Cristian Silviu 
Simionescu, Al treilea Colocviu Tehnic Multidisciplinar, Brăila, 1997, pp. 138-142. 
 

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: 

 

Recomandare CNECSDTI pentru         : 
- Promovarea la gradul de profesor, precum ṣi pe linie ierarhică ocupând o funcţie de conducere, 

superioară, neîndeplinind condiṭiile impuse de legislaṭie ṣi regulamente, sunt de competenṭa 
Consiliului de Etică și Management Universitar. 

 
Adoptat în şedinţă plen CNECSDTI în data de 17.11.2022 cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 
 
17.11.2022  


