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R O M Â N I A  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
       ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza” 

        Comisia de Etică și Deontologie Universitară 

  
 
 
 
 
          
 
  
 

 
 

               A V I Z A T 

           Consilier Juridic 
 

 

D E C I Z I E 
Privind sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară de către  

Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Învățământ Universitar 

cu nr. 44436691 din 07.02.2019 

 

 
Urmare a sesizării, înregistrată la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu nr. de mai sus, privind posibilitatea existenței unei situații de 

plagiat în teza de doctorat cu titlul „Criminogeneza infracțiunilor cibernetice” susținută de domnul Alexandru Cătălin IONIȚĂ în cadrul Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” în anul 2012, coordonator științific prof. univ. dr. ȘTEFANIA GEORGETA UNGUREANU, Comisia de Etică și Deontologie Universitară 

prezintă următoarele: 

Sesizarea nu a fost însoțită de sursele bibliografice din care se susține că ar fi fost realizat plagiatul. 

 

Nesecret 
Bucureşti 
Nr___________ 
din__.__.____ 
Nr. ex.__ 
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Nr. 

Crt. 

Neregulile menționate în sesizare EXPLICATII 

1.  Introducerea tezei de doctorat care are titlul de Argument, este copiată din 

cartea "Criminalitatea informatică" (2003, Lumina Lex, București) 

semnată de Tudor Amza și de Cosmin Petronel Amza. 

La sfârşitul paragrafului a fost citată cf. Notei de subsol 

„Tudor Amza, Tudor-Petronel Amza, Criminalitate 

informatică, Ed. Lumina Lex, București, 2003”. 

2.  La pagina 10 a lucrării de doctorat, la nota de subsol nr. 6 de la pagina 10 

este următorul conținut: "Tipologia infractorilor informatici este discutată 

în cuprinsul Capitolului V al prezentei lucrări". Capitolul V al tezei de 

doctorat nu tratează tipologia infractorilor informatici, ci tratează noțiuni 

juridice referitoare la criminalitatea informatică. Capitolul V are denumirea 

"Elemente de drept penal comparat în materia criminalităţii cibernetice". 

Din materialele puse la dispoziție rezultă că la nota de subsol 

sesizată este vorba de o simplă greşeală de redactare 

deoarece trimiterea se referea la Capitolul IV 

„Criminogeneza criminalităţii cibernetice”, unde sunt tratate 

aspectele legate de „Caracteristicile personalităţii 

criminalului informatic”. 

3.  De la pagina 9 la pagina 11 din teza de doctorat, subcapitolul 

"Criminalitatea cibernetică, formă de manifestare a criminalităţii 

organizate" este copiat, cu foarte mici reformulări la începutul frazelor din 

lucrarea "Criminologie generală. Note de curs" (de la pagina 127 la 128), 

elaborată cu sprijinul și contribuţia profesoarei universitare Georgeta 

Ștefania Ungureanu, conducătoarea de doctorat a lui Cătălin Alexandru 

Ioniţă. 

Reformularea nu este precizată în legislație ca fiind o formă 

de plagiat. 

Potrivit practicii în materie a specialiștilor CNATDCU 

”(...)Această formă, care este frecventă în lucrările 

universitare, se explică prin faptul că numeroase lecturi sunt 

necesare elaborării unei lucrări universitare, prin 

impregnarea intelectuală care rezultă și prin faptul că unii 

autori nu mai sunt atenți la sursa ideii de care s-au impregnat 

și care încep să o considere ca fiind proprie, mai ales dacă o 

anumită durată de timp s-a scurs între lectura și momentul 

scrierii propriul text. Asupra oricărui subiect, unele reflecții 

sunt atât de comun admise și răspândite, încât formează un 

adevărat fond conceptual(...)” 

4.  De la pagina 11 la pagina 13, începând de la subcapitolul "Aspecte 

specifice criminalităţii cibernetice", tot conţinutul este plagiat din cartea 

"Dreptul penal al afacerilor", ediţia a IV-a − semnată de Costică Voicu, 

Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu, Sorin Corlaţeanu, 

Din studierea materialelor avute la dispoziție, precum și a 

legislației incidente rezultă că aspectele reclamate în acest 

subcapitol sunt o prezentare a listei minimale şi a listei 

facultative de infracţiuni informatice. Pentru prezentarea lor 
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apărută în 2008 la editura C.H. Beck din București. 

Notele de subsol din textul original care au fost preluate în teza chestorului 

Ioniţă sunt doar cele care fac referire la legi sau alte acte juridice. Notele în 

care erau indicate cărţi ale unor autori nu au fost copiate.  

În aceste pagini ale tezei sunt incluse note de subsol fictive, care indică 

diverși autori care nu au fost consultați, după cum reiese din conținutul 

tezei. Un astfel de exemplu este cartea Criminalitatea informatică, semnată 

de T. Amza și C.P. Amza. 

sunt utilizate ghilimele şi note de subsol.  

Textele reclamate sunt preluate din documente cu caracter 

administrativ (care conform legislației în vigoare nu cad sub 

incidența drepturilor de autor, deci nu obligă autorul la 

citare) drept pentru care, aceste precizări sunt prezente în 

foarte multe opere fără citare. 

În ceea ce privește ultima parte, consultarea unor autori nu 

presupune și preluarea ideilor acestora în lucrarea elaborată 

de un student doctorand, după cum enunțarea unor idei 

general acceptate într-un domeniu al dreptului nu incumbă o 

inspirație exclusivă doar din anumiți autori, iar studierea sau 

nestudierea unor lucrări este un proces psihic subiectiv care 

nu poate fi demonstrat. 

5.  De la pagina 13 la pagina 14, începând cu seria de definiţii ale 

criminalităţii informatice și abuzului informatic, conţinutul este copiat tot 

din "Criminologie generală. Note de curs" (de la pagina 129 la 130), 

lucrare elaborată de conducătoarea de doctorat a lui Cătălin Alexandru 

Ioniţă. 

Definiţiile criminalităţii informatice şi ale abuzului 

informatic sunt precizate în actele normative incidente, deci 

nu beneficiază de protecția dreptului de autor, iar pe cale de 

consecință nu necesită respectarea procedurilor de citare. 

6.  De la pagina 16 la pagina 18, de la enumerarea infracţiunilor din legea 

161/2003, și mai apoi de la pagina 20 la 28, conţinutul este copiat din 

capitolul "Istoricul noţiunii" al volumului "Criminalitatea informatică", 

disponibil online. 

Termenii prezentați la aceste pagini sunt definiții și concepte 

legale prezentate în diferite acte normative, ceea ce 

înseamnă că textele nu beneficiază de protecția drepturilor 

de autor. 

Pe de altă parte, documentul indicat ca sursă a plagiatului a 

apărut ulterior datei la care a fost susţinută teza de doctorat. 

În concret, domnul Ioniță Cătălin nu putea copia dintr-un 

material publicat ulterior susținerii tezei de doctorat. A se 

vedea în acest sens explicaţiile din Anexa 1 a prezentului 

document. 
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7.  Următoarele 12 pagini (de la pagina 28 la pagina 40) sunt copiate din 

articolul "Infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date 

informatice", scris de Maxim Dobrinoiu. 

Dreptul penal utilizează reguli clare pentru analiza juridico-

penală a infracţiunilor. Acestea sunt: Conţinut legal – unde 

se prezintă norma de incriminare, Condiţii preexistente 

[(Obiectul infracţiunii - Obiectul juridic special şi Obiectul 

material, Subiecţii infracţiunii (activ şi pasiv)] şi Conţinutul 

constitutiv (latura obiectivă şi latura subiectivă) iar la final 

Forme, Modalităţi şi Sancţiuni. Întreaga literatură de 

specialitate respectă acest tipic. În ceea ce privește 

exemplificarea speţelor relevante, studentul doctorand a 

menționat la notele de subsol care sunt sursele, chiar dacă nu 

a folosit ghilimele. 

Atâta timp cât textul sursă este indicat, prin note de subsol 

sau de final, ghilimelele sau lipsa lor sunt o problemă care 

ține de regulamentul fiecărei școli doctorale și de 

recomandările conducătorilor de doctorat și ale referenților. 

În sistemul de citare a surselor bibliografice recomandat de 

Academia Română, de ex., sursele bibliografice la care se 

face referire în text sunt citate cu ajutorul notelor de subsol, 

nefiind menționate ghilimelele. 

8.  Tot din Maxim Dobrinoiu sunt copiate și următoarele 37 de pagini (de la 

41 la 78), dar de data asta din cartea "Infracțiuni în domeniul informatic" 

(de la pagina 186 la 234), apărută în anul 2006. 

Având în vedere faptul că lucrarea citată ca sursă a 

plagiatului este menționată la surse bibliografice, nu putem 

considera că această preluare s-a făcut cu intenție 

frauduloasă.  

Potrivit legislației în vigoare și practicii judiciare a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție (a se vedea, cu titlu de exemplu, 

considerentele Deciziilor: nr. 925/2015 - Secţia Civilă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 883/2014 - Secţia 

Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 340/2015 - 

https://dokumen.tips/documents/infractiuni-info.html
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Secţia Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) de esența 

plagiatului este intenția de a-și însuși fără drept calitatea de 

autor, ceea ce, în cauza de față nu se poate reține. 

Menționarea sursei bibliografice este prezentă la pagina 14, 

nota de subsol 15. Lipsa acestui titlu de la capitolul 

bibliografie este considerată o eroare de tehnoredactare a 

lucrării. 

9.  Conținutul de la pagina 79 la 80 este copiat din lucrarea „Plăți electronice. 

O introducere”, scrisă de Dan Vasilache, apărută în anul 2004 la Editura 

Rosetti din București. 

Comisia nu a avut la dispoziție lucrarea menționată ca sursă 

a plagiatului, deci nu putem face nicio remarcă referitoare la 

aspectele sesizate. 

10.  De la pagina 87 la 97, conținutul este copiat din cartea Infracțiuni în 

domeniul informatic (de la pagina 320 – la pagina 332) apărută în anul 

2006) 

Având în vedere faptul că lucrarea citată ca sursă a 

plagiatului este menționată la surse bibliografice, nu putem 

considera că această preluare s-a făcut cu intenție 

frauduloasă.  

Potrivit legislației în vigoare și practicii judiciare a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție ( a se vedea, cu titlu de exemplu, 

considerentele Deciziilor: nr. 925/2015 - Secţia Civilă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 883/2014 - Secţia 

Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 340/2015 - 

Secţia Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) de esența 

plagiatului este intenția de a-și însuși fără drept calitatea de 

autor, ceea ce, în cauza de față nu se poate reține. 

Menționarea sursei bibliografice este prezentă la pagina 14, 

nota de subsol 15. Lipsa acestui titlu de la capitolul 

bibliografie este considerată o eroare de tehnoredactare a 

lucrării. 

11.  De la pagina 97 la pagina 99 conținutul este copiat din cartea Infracțiuni în 

domeniul informatic (de la pagina 336 – la pagina 338) apărută în anul 

Având în vedere faptul că lucrarea citată ca sursă a 

plagiatului este menționată la surse bibliografice, nu putem 
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2006) considera că această preluare s-a făcut cu intenție 

frauduloasă.  

Potrivit legislației în vigoare și practicii judiciare a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție ( a se vedea, cu titlu de exemplu, 

considerentele Deciziilor: nr. 925/2015 - Secţia Civilă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 883/2014 - Secţia 

Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; nr. 340/2015 - 

Secţia Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) de esența 

plagiatului este intenția de a-și însuși fără drept calitatea de 

autor, ceea ce, în cauza de față nu se poate reține. 

Menționarea sursei bibliografice este prezentă la pagina 14, 

nota de subsol 15. Lipsa acestui titlu de la capitolul 

bibliografie este considerată o eroare de tehnoredactare a 

lucrării. 

12.  De la pagina 134 la pagina 146, textul este identic cu cel aflat între paginile 

96 la pagina 102, dar și între paginile 105 la 113 din cartea Infracțiuni în 

domeniul informatic, apărută în anul 2006 și semnată de maxim Dobrinoiu. 

Acestea sunt preluări din texte legislative care nu beneficiază 

de protecția drepturilor de autor. 

13.  Următoarele două pagini (147-148) sunt plagiate cuvânt cu cuvânt din 

lucrarea "Criminologie generală. Note de curs" (paginile 158-159), 

coordonată de îndrumătoarea de doctorat a lui Ioniţă, Georgeta Ștefania 

Ungureanu. 

Comisia nu a avut la dispoziție lucrarea menționată ca sursă 

a plagiatului, deci nu putem face nicio remarcă referitoare la 

aspectele sesizate. 

Totuși, Comisia nu poate să nu ia act de faptul că, pe de o 

parte, orice lucrare de doctorat se realizează, nu doar sub 

coordonarea, ci sub îndrumarea nemijlocită a conducătorului 

de doctorat. Doctoranzii exprimă aproape întotdeauna 

opiniile juridice, argumentațiile, construcțiile teoretice, etc. 

pe care le-au creat sau le susțin îndrumătorii lor de doctorat 

care, la rândul lor, supervizează toate etapele procesului de 

elaborare a tezei și sunt primii care își exprimă acordul, de 

http://www.academia.edu/26125204/Criminologie_Generala
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care este condiționată posibilitatea susținerii publice, asupra 

textului lucrării, numele conducătorului de doctorat apărând 

pe însăși coperta tezei, ca expresie a răspunderii juridice 

solidare pentru conținutul acesteia. 

14.  Textul de la pagina 151 la 155 din teza lui Ioniță este copiat din lucrarea 

coordonată de conducătoarea sa de doctorat, Georgeta Ștefania Ungureanu 

"Criminologie generală. Note de curs" (de la pagina 159 la 162) 

Comisia nu a avut la dispoziție lucrarea menționată ca sursă 

a plagiatului, deci nu putem face nicio remarcă referitoare la 

aspectele sesizate. 

Totuși, Comisia nu poate să nu ia act de faptul că, pe de o 

parte, orice lucrare de doctorat se realizează, nu doar sub 

coordonarea, ci sub îndrumarea nemijlocită a conducătorului 

de doctorat. Doctoranzii exprimă aproape întotdeauna 

opiniile juridice, argumentațiile, construcțiile teoretice, etc. 

pe care le-au creat sau le susțin îndrumătorii lor de doctorat 

care, la rândul lor, supervizează toate etapele procesului de 

elaborare a tezei și sunt primii care își exprimă acordul, de 

care este condiționată posibilitatea susținerii publice, asupra 

textului lucrării, numele conducătorului de doctorat apărând 

pe însăși coperta tezei, ca expresie a răspunderii juridice 

solidare pentru conținutul acesteia. 

15.  Din referatul „Măsuri de prevenire a terorismului informatic” este plagiat 

conținutul aflat la pagina 155 la pagina 158 din teza șefului DGA. 

Comisia nu a avut la dispoziție lucrarea menționată ca sursă 

a plagiatului, deci nu putem face nicio remarcă referitoare la 

aspectele sesizate. 

16.  De la pagina 162 la pagina 182 conținutul este preluat ad litteram din 

articolul "Probleme juridice privind conținuturile negative din Internet", 

semnat de Horațiu Dan Dumitru, publicat în mai multe părți în revista 

Pandectele Române, numerele 3/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003 și 

1/2004. Toate părțile acestui articol se găsesc grupate într-un singur text pe 

site-ul legi-internet.ro. 

Conform proces-verbal nr. 4437748 din 03.04.2019 dl. 

Cătălin Ioniță susține faptul că textul despre care se face 

vorbire a fost conceput de domnia sa împreună cu alți 

specialiști, în cadrul unor grupuri de lucru interdisciplinare, 

constituite la nivel de minister în perioada în care era ofițer 

operativ, acesta fiind unul dintre promotorii acestei linii de 

http://www.academia.edu/26125204/Criminologie_Generala
https://www.legi-internet.ro/articole-drept-it/probleme-juridice-privind-continuturile-negative-din-internet
http://www.legi-internet.ro/
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Acest articol este copiat cu tot cu notele de subsol. muncă în Poliția Română (aspect incontestabil). Pe de altă 

parte, conform procesului-verbal nr. 4437750 din 

03.04.2019, dl. Horațiu Dan Dumitru a afirmat că nu are 

nicio pretenție de la dl. Cătălin Ioniță în ceea ce privește 

această preluare a materialelor în teza de doctorat, drept 

pentru care din coroborarea declarațiilor celor doi, putem 

deduce că cei doi au avut aceleași surse bibliografice și/sau 

au elaborat împreună anumite materiale la un moment dat.  

Cu prilejul audierii sale, dl. Cătălin Ioniță, răspunzând 

întrebărilor adresate de membrii Comisiei asupra acestui 

punct al sesizării, a detaliat împrejurările în care acele 

materiale au fost create, rezultând că, pe de o parte, este 

vorba de materiale create în anii 2000-2001 în cadrul unor 

grupuri de lucru interministeriale, cu participarea unor 

experți, specialiști în domeniu, poliţişti şi procurori, 

judecători, avocați și care vizau producerea unor propuneri 

de perfecționare a legislației românești în materia combaterii 

infracțiunilor informatice, fiind de notorietate la acel 

moment deficiențele majore în domeniu. Materialele astfel 

elaborate erau folosite la instruiri colective cu ofițerii de 

poliție ce activau pe respectiva linie de muncă. Comisia 

constată că acele compilații de soluții practice și legislative 

la problemele ridicate de inexistența la acel moment a unui 

cadru legislativ eficient de combatere a criminalității 

informatice sunt similare ca scop și conținut unor ghiduri de 

bune practici, chiar dacă atunci această denumire nu era 

utilizată. Comisia mai constată că aspectele referitoare la 

atribuirea unui drept de autor asupra materialelor rezultate 
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din astfel de întruniri era un aspect considerat nerelevant, 

participanții fiind și considerând-se liberi să le folosească 

fiecare în raport cu necesitățile proprii.  

Această constatare a Comisiei a fost întărită și de conversația 

telefonică avută cu dl. av. Horațiu Dan Dumitru care a 

declarat că nu are niciun fel de pretenții de drepturi de autor 

raportat la dl. Ioniță Alexandru Cătălin, că nu există niciun 

fel de neînțelegere între ei și nici nu consideră aspectele 

sesizate de presă ca fiind importante pentru domnia sa. 

Subliniem faptul că în lipsa textelor invocate, Comisia nu se 

poate pronunța față de existența unei colaborări anterioare 

dintre domnul Cătălin Ioniță și domnul Horațiu Dan 

Dumitru. 

17.  De la pagina 182 la 184, conținutul tezei este copiat din articolul "Cât 

se întinde dreptul de autor în cazul programelor de calculator", semnat 

de Mihai Sintescu pe legestart.ro. 

Articol apărut ulterior susţinerii tezei de doctorat. 

A se vedea Anexa 3 

În plus sunt prezentate „concluziile analizei pe care Curtea 

de Justiţie a UE a făcut-o în cauza C-406/10 SAS Institute 

Inc./World Programming Ltd” – prin urmare, textele nu 

beneficiază de protecția drepturilor de autor. 

18.  Concluziile, inclusiv propunerea de Lege Ferenda din teza doctorat a 

chestorului Ioniță, sunt plagiate tot din articolul "Probleme juridice 

privind conținuturile negative din Internet", semnat de Horațiu Dan 

Dumitru. Și aceste 10 pagini din articolul lui Horațiu Dan Dumitru sunt 

copiate cu tot cu notele de subsol. 

Facem trimitere la constatările Comisiei de la punctul 16. 

Menționăm că a fost îndeplinită procedura prevăzută la art. 19, alin 4 din Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”, cu nr. 111682 din 27.07.2017. 

https://legestart.ro/cat-se-intinde-dreptul-de-autor-in-cazul-programelor-de-calculator/
https://legestart.ro/cat-se-intinde-dreptul-de-autor-in-cazul-programelor-de-calculator/
http://www.legestart.ro/
https://www.legi-internet.ro/articole-drept-it/probleme-juridice-privind-continuturile-negative-din-internet
https://www.legi-internet.ro/articole-drept-it/probleme-juridice-privind-continuturile-negative-din-internet
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Având în vedere cele prezentate, analizate și constatate, Comisia de Etică și Deontologie Universitară, în ședința din data de 16.04.2019 

 

 

UNANIMITATE DE VOTURI 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

În urma analizei tezei de doctorat cu titlul „Criminogeneza infracțiunilor cibernetice” susținută de domnul Alexandru Cătălin IONIȚĂ în cadrul 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2012, coordonator științific prof. univ. dr. ȘTEFANIA GEORGETA UNGUREANU, Comisia de Etică și 

Deontologie Universitară a constatat:  

Savârşirea abaterii prevăzute de art. 21 alin. 2 lit a, din Legea nr. 206/2004, în înţelesul dat termenului de art. 4 alin. 1, lit d din acelaşi act normativ, 

respectiv un număr de 723 de rânduri (8676 cuvinte) care sunt în proporție de 100% similare cu paragrafe din articolele atribuite domnului Horațiu Dan Dumitru. 

Lucrarea are 7840 de rânduri care însumează un număr de 94.080 de cuvinte. 

Aceste paragrafe însumează un procent de 9,22% de rânduri din totalul lucrării, procentul fiind similar și în ceea ce privește numărul de cuvinte. 

Având în vedere că procentul de similitudine constatat este de 9.22%, situându-se aşadar mult sub procentele de similitudine practicate a fi admise în 

domeniul de doctorat Ordine Publică și Siguranță Națională, de către CNATDCU în prezent, precum şi faptul că în Regulamentul Şcolii Doctorale în vigoare la 

momentul susţinerii tezei de către dl. Alexandru Cătălin Ioniță nu se specifica un procent de similitudine admis, dar nici nu se indica „toleranţă zero” pentru 

aceste situaţii (adresa nr. 4495491 din 19.02.2019 a Departamentului de Studii Doctorale), apreciem că, în cazul de faţă, propunerea unei sancţiuni de retragere 

a titlului de doctor apare ca nejustificată ca nerespectând cerinţa proporţionalităţii.  

În temeiul situației de fapt reținută în cuprinsul Deciziei Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, propunem ca dl. Alexandru Cătălin Ioniță să fie 

sancționat cu avertisment scris și cu obligarea acestuia de a reface în întregime capitolul VII al tezei de doctorat. Totodată, Comisia interzice domnului Alexandru 

Cătălin Ioniță să își publice teza de doctorat până la obținerea avizului favorabil al Consiliului Școlii Doctorale de Ordine Publică și Siguranță Națională asupra 

capitolului astfel refăcut. 
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Totodată, dat fiind faptul că dl. Alexandru Cătălin Ioniță nu are nici un fel de raporturi juridice cu universitatea noastră, Comisia nu are posibilitatea 

juridică de aplica în cauză vreuna dintre celelalte sancţiuni prevăzute de Legea nr. 206/2004 sau de Legea nr. 1/2011 şi care presupun, ca situaţie premisă, existenţa 

unor raporturi contractuale/de muncă/administrative de serviciu cu universitatea. 

În aceste condiţii, Comisia de Etică și Deontologie Universitară propune comunicarea în scris a măsurilor decise către dl. Alexandru Cătălin Ioniță, precum 

şi comunicarea hotărârii adoptate către toate persoanele implicate care, în situaţia în care se consideră prejudiciate, au la dispoziţie mijloacele juridice prevăzute de 

legislaţia în materia proprietăţii intelectuale pentru a obţine repararea presupusului prejudiciu. 

 

 

 

Președintele Comisiei de Etică și Deontologie Universitară 

Comisar șef de poliție 

Lector univ. dr. Marius-Florin MIHĂILĂ 
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Anexa 1 

document postat pe data de 27 noiembrie 2015 (ulterior susţinerii tezei de doctorat) 
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Anexa 2 

document postat pe data de 11 august 2015 (ulterior susţinerii tezei de doctorat) 
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site-uri de genul rasfoiesc.com sau referate.com recunoscute ca promotoare a documentelor care încalcă dreptul de autor 
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Anexa 3 

document apărut în 2 mai 2012 

 

 


