
 
 

 
 

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
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Bună ziua, 

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 134 din 02 Martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului 
studiilor universitare de doctorat, publicată pe pagina Ministerului Educației Naționale și în Monitorul 
Oficial Nr. 182 din 10 Martie 2016, care este încă în vigoare: 

 
(…) orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Naţional de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la 
nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la 
existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii 
acesteia și indiferent de data acordării titlului de doctor. 

În termen de 45 de zile, CNATDCU trebuie să se pronunțe cu privire la această sesizare. 
Decizia CNATDCU poate fi contestată în termen de 10 zile, Consiliul având alte 10 zile 
pentru analiza acesteia. Deciziile CNATDCU vor deveni obligatorii pentru ministru, care 
va trebui să emită ordinul de retragere a titlului și eventualele sancțiuni pentru școlile 
doctorale. 

Depun pe această cale o sesizare referitoare la nerespectarea standardelor de etică profesională de 
către persoanele numite în lista de mai jos, mai precis suspiciuni de plagiat a tezelor de doctorat. 

Țin să precizez că meritul colectării dovezilor plagiatului aparține unor jurnaliști de investigație. Tezele 
de doctorat ale subnumiților au fost analizate în urma unor anchete de presă, iar rezultatele oferă dovezi 
incontestabile cum că numitele lucrări ar fi fost plagiate în mod masiv. În dreptul fiecărui nume găsiți 
numele coordonatorului de doctorat precum și adresa electronică a rezultatelor fiecărei analize efectuate. 

 
 Vă rog să transmiteți această sesizare noului Consiliu General al CNADTCU. 

 
- BODOG, Florian Dorel; coordonatori de doctorat Mihai C. Demetrescu și Gheorghe Ionescu; 

http://tiny.cc/CNATDCUSesizareBodog  

- NICOLAE, Șerban, coordonator de doctorat Vasile Vese; http://tiny.cc/SesizareSerbanNicolae  

 

În așteptarea unui răspuns grabnic, 

Ai dvs. 

 
Dr Cristian Dogaru, MD, MSc, PhD 
Senior Lecturer 
School of Psychology and Education 
University of Suffolk 
Waterfront Building 
Neptune Quay 
Ipswich 
IP4 1QJ 
+44(0)1473 338583 
c.dogaru@uos.ac.uk 
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