Aprobat,

Dr. Dacian Dragoş
Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Raport intermediar nr. 3 din 19.02.2021
privind soluţionarea Contestaţiei înregistrată cu nr. 636/10.09.2019 de la Burlacu Maricica împotriva
Raportului Comisiei de Etica a CEPROHART S.A. nr. 2265/22.08.2019
redactat de Grupul de lucru 4 – Ştiinţe
- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.
5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui CNECSDTI nr.
1/18.10.2020 de repartizare a sesizărilor,
Grupul de lucru 4 - Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice
și Inovării a analizat Contestaţia înregistrată cu nr. 636/10.09.2019 de la Burlacu Maricica împotriva Raportului
Comisiei de Etica a CEPROHART S.A. nr. 2265/22.08.2019, după cum urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petentă: Burlacu Maricica;
Pârâţi: Manea Daniela, Talasman Cătălina Mihaela şi Constantin Constantin de la CEPROHART S.A.
Brăila;
Speţa: Petenta Burlacu Maricica a sesizat CNECSDTI cu privire la următoarele fapte pretinse:
- realizate de Manea Daniela: În 2012, d-na Daniela Manea a depus un proiect în Programul Inovare Subprogram Dezvoltare Produse – Sisteme - Tehnologii, intitulat “Hârtie pentru tipar de securitate cu
proprietati magnetice” - HARTDETECT (24 DPST/20.08.2013), fără a o anunţa pe Burlacu Maricica, care a
participat la cercetările desfăşurate în proiectul “Sistem integrat de securizare a marcajelor şi a documentelor
de valoare, realizat în procesul de obţinere şi de tipărire a hârtiilor suport”, acronim Fir Magic, câştigat prin
competitie PN - Program 4 Parteneriate în domenii prioritare 2007 – 2010 (director de proiect - Codescu Mirela
Maria - ICPE-CA Bucureşti, responsabil proiect - Ion Zapodeanu - Ceprohart S.A. Braila) şi este co-inventator
în cererea de brevet nr. A/21001280/7.12.2010, respectiv în respectiv Brevet de invenţie nr. 126675/ 28.08.2015,
impiedicând-o astfel pe Burlacu Maricica să îşi continue cercetarea în acest domeniu, prin neincluderea în acest
proiect;
- realizate de Talasman Cătălina Mihaela: În anul 2014, dupa plecarea d-nei Manea Daniela din
Ceprohart, a fost numită director al proiectului HARTDETECT, care a continuat să o împiedice pe Burlacu
Maricica să îşi continue cercetarea în acest domeniu, prin neincluderea în acest proiect;
- realizate de Constantin Constantin: În anul 2012 şi 2013 Constantin Constantin a publicat câte un articol
în revista de Celuloza si Hârtie, care ar fi plagiat articolul redactat de I. Zapodeanu si M. Burlacu, intitulat
„Cercetări privind retentia microfirelor feromagnetice (FM) in matricea celulozica a hârtiei".
- realizate de CEPROHART S.A.: Proiectul „Sistem de securizare a informaţiilor tipărite in cadrul
institutelor de cercetare si a informaţiilor", obţinut de CEPROHART S.A., prin Program POC, conţine ideea de
securizare prezentată în Brevetul nr. 126675/ 28.08.2015, în care apare co-inventator Burlacu Maricica.
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Dosar:
- Contestaţia înregistrată cu nr. 636/10.09.2019 de la Burlacu Maricica împotriva Raportului Comisiei de
Etica a CEPROHART S.A nr. 2265/22.08.2019
- Dovezi anexă la sesizare:
- Sesizarea din 5.07.2019 a d-nei Burlacu Maricica către Comisia de Etică a CEPROHART S.A.;
- Raportul Comisiei de Etică a CEPROHART S.A. nr. 2265/22.08.2019, prin care se respinge
sesizarea din 5.07.2019 a d-nei Burlacu Maricica;
- Brevetul de invenţie nr. 126675/ 28.08.2015, înregistrat la OSIM, intitulat “Hârtie
securizată cu detectare şi validare electronică”, cu inventatori CODESCU MIRELA
MARIA, BUCUREŞTI, B, RO; ERDEIIREMUS, SFANTU GHEORGHE, CV, RO;
lORGA ALEXANDRU, CAMPINA, PH, RO; KAPPEL WILHELM, BUCUREŞTI, 6,
RO; MANTA EUGEN, BUCUREŞTI B, RO; OPREA FLORENTINA, BUCUREŞTI, B,
RO; P.ATROIEROS ALEXANDRU BUCUREŞTI, B8JRO; PATROIDELSA,
BUCUREŞTI, B. RO; MlDONI VALENTIN, MĂGURELE, IF, RO; ZAPODEANU
ION, BRAILA, BR...RO; BURLACU MARICICA, BRAILA, BR, RO; BUTEICĂ DAN,
BRAILA, BR, RO; NECHITA PETRONELA, BRAILA, BR, RO, valabil 20 de an, cu
începere din 7.12.2010;
- Articolul ştiinţific “Securing element with ferromagnetic microwires” publicat în Revista
“Optoelectronics and Advanced Materials” nr. 9/sept. 2010, vol. 4, p. 1361-1365, redactat
de M. M. CODESCU (R&D National Institute for Electrical Engineering ICPE-CA), E.
MANTA, E. A. PATROI, W. KAPPEL, I. ZĂPODEANU (SC CEPROHART SA Braila),
M. BURLACU (SC CEPROHART SA Braila), P. NECHITA (SC MEDAPTEH SRL
Bacau), V. MIDONI (SC MEDAPTEH SRL Bacau);
- Articolul ştiinţific „Cercetări privind retentia microfirelor feromagnetice (FM) in
matricea celulozică a hârtiei”, I. Zapodeanu si M. Burlacu, fără date de identificare
privind revista în care a fost publicat;
- e-mail nr. 714/ 4.08.2020 Burlacu Maricica către CNECSDTI de revenire asupra Contestaţiei nr.
636/10.09.2019 împotriva Raportului Comisiei de Etica a CEPROHART S.A. nr. 2265/22.08.2019;
Alte observaţii:
- Petenta Burlacu Maricica a fost angajată a CEPROHART S.A., dar s-a pensionat în anul 2017;
- Pârâta Manea Daniela a fost angajată a CEPROHART S.A. până în anul 2014, iar pârâţii Talasman
Cătălina Mihaela şi Constantin Constantin sunt angajaţi ai CEPROHART S.A.;
- Petenta Burlacu Maricica afirmă în cuprinsul Contestaţiei sale că ataşează Anexa 5 - articol plagiat
publicat în Revista Celuloză şi Hârtie de dl. Constantin Constantin şi Anexa 6 - articol original, însă ataşează
doar Articolul ştiinţific „Cercetări privind retentia microfirelor feromagnetice (FM) in matricea celulozică a
hârtiei”, I. Zapodeanu si M. Burlacu, fără date de identificare privind revista în care a fost publicat;
2.
Analiza spetei:
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 6 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede
următoarele:
“Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Etică, instituţia sau instituţiile vizată/vizate de sesizare
ori de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Etică orice date, documente sau probe
materiale cerute de acesta.”,
şi cu dispoziţiile art. 25 alin. 2-3 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum
şi a componenţei nominale a acestuia, care prevede următoarele:
“În vederea analizei sesizării/contestaţiei, instituţiile vizate de sesizare/contestaţie pun la dispoziţia
grupului de lucru şi a CNECSDTI în ansamblul său orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI, în ansamblul său, poate realiza audieri cu
persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate/contestate, cu expeditorul/expeditorii
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sesizării/contestaţiei, cu persoane din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate,
precum şi cu experţi externi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/expeditorilor.”,
Prin Adresa CNECSDTI nr. 776/23.11.2020 a fost informată CEPROHART S.A. Brăila că s-a
primit la instituţia noastră Contestatia nr. 636/10.09.2019 împotriva Raportului Comisiei de Etica a
CEPROHART S.A. nr. 2265/22.08.2019 şi E –mail de revenire 4.08.2020, în conformitate cu prevederile art.
42 alin. 4 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Adresa nr. 776/23.11.2020, CNECSDTI a solicitat de la CEPROHART S.A. Brăila
următoarele:
- Contract de muncă la CEPROHART S.A. Brăila, Fisa post pentru Burlacu Maricica şi Extras din
Revisal pentru aceasta;
- Contract de muncă la CEPROHART S.A. Brăila, Fisa post pentru Manea Daniela, Talasman
Cătălina Mihaela şi Constantin Constantin şi Extrase din Revisal pentru aceştia;
- Cererea de brevet de inventie nr. A/21001280/7.12.2010 depusa la OSIM;
- Contractul de finantare, cererea de finanţare şi lista cu echipa proiectului “Sistem integrat de
securizare a marcajelor şi a documentelor de valoare, realizat în procesul de obţinere şi de tipărire a hârtiilor
suport”, acronim Fir Magic, apartinând CEPROHART S.A. Brăila (ca partener), din competiţia PN - Program
4 Parteneriate în domenii prioritare 2007 – 2010;
- Contractul de finantare, cererea de finanţare şi lista cu echipa proiectului “Hârtie pentru tipar de
securitate cu proprietati magnetice” - HARTDETECT (24 DPST/20.08.2013) din Programul Inovare Subprogram Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii, apartinând CEPROHART S.A. Brăila;
- Contractul de finantare, cererea de finanţare şi lista cu echipa proiectului “Sistem de securizare a
informaţiilor tipărite in cadrul institutelor de cercetare si a informaţiilor", apartinând CEPROHART S.A.
Brăila, prin Programul Operaţional Competitivitate POC.
Prin Adresa nr. 775/23.11.2020, CNECSDTI a solicitat de la Burlacu Maricica următoarele:
- articole stiintifice ale d-lui Constantin Constantin din Revista Celuloză şi Hârtie din 2012 şi 2013
si articol stiintific al d-lui Ion Zapodeanu si al d-nei Burlacu Maricica, publicat in revista de specialitate,
întrucât aceasta afirmă în cuprinsul Contestaţiei sale că ataşează Anexa 5 - articol plagiat publicat în Revista
Celuloză şi Hârtie de dl. Constantin Constantin şi Anexa 6 - articol original, însă ataşează doar Articolul ştiinţific
„Cercetări privind retentia microfirelor feromagnetice (FM) in matricea celulozică a hârtiei”, de I. Zapodeanu
si M. Burlacu, fără date de identificare privind revista în care a fost publicat.
Prin Adresa nr. 789/10.12.2020, petenta Burlacu Maricica a răspuns Adresei CNECSDTI nr.
775/23.11.2020, ataşând aticolul ştiinţific din Revista Celuloză şi Hârtie nr. 3/2012 (vol. 61, p.33-40) intitulat
“Hârtie securizată cu microfire feromagnetice – rezultate obţinute în urma transferului tehnologiei pe masina
de hârtie a CEPROHART S.A. Brăila” publicat de Dan Buteică, Ionel Gavrilă, Constantin Constantin de la
CEPROHART S.A. Brăila, petenta menţionând faptul că articolul ştiinţific „Cercetări privind retentia
microfirelor feromagnetice (FM) in matricea celulozică a hârtiei” redactat de I. Zapodeanu si M. Burlacu, nu a
fost încă publicat.
Ca urmare a Adresei CEPROHART S.A. Brăila nr. 781/4.12.2020 de răspuns Adresa CNECSDTI nr.
776/23.11.2020 privind Contestatia înregistrată cu nr. 636/10.09.2019, E –mail de revenire nr. 714/ 4.08.2020,
prin care aceasta a solicitat CNECSDTI să îi comunice un termen până la care să depună documentele solicitate,
în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 6 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 25
alin. 2-3 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional
de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a
acestuia, secretariatul CNECSDTI a trimis o adresă de răspuns la CEPROHART S.A. Brăila, prin care
să se solicite să transmită documentele cel târziu până la data de 15.01.2021, prin e-mail scanat, urmat de
poştă în copie conform cu originalul, să se precizeze faptul că acordul GDPR al petentei poate fi obţinut
din moment ce aceasta a manifestat interes în soluţionarea contestaţiei şi să se menţioneze că trebuie
depuse doar documentele menţionate expres în adresa anterioară, nu întreg dosarul de personal.
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Ceprohart S.A. Brăila a trimis CNECSDTI Adresa nr. 821/22.01.2021 ca răspuns la Adresa CNE
nr. 811/15.01.2021, precizând că se străduiesc să adune documentele solicitate în cel mai scurt timp.
Prin Adresa nr. 850/1.02.2021, Ceprohart S.A. Brăila a trimis CNECSDTI următoarele documente:
- Adresă nr. 153/21.01.2021 Burlacu Maricica către Ceprohart S.A de acord transmitere către
CNECSDTI de documente din dosarul personal; - Contract de muncă nr. 1118/15.06.1995 pentru Burlacu
Maricica la CEPROHART S.A. Brăila; - Act adiţional nr. 1125/31.03.2017 la CIM; - Fişă de post din
16.02.2015 pentru inginer cercetare pentru Burlacu Maricica; Extras din Revisal din 20.01.2021 pentru aceasta,
de unde rezultă că CIM a încetat la 5.04.2017 prin pensionare, ultima funcţie ocupată fiind de inginer ecolog; Extras din 24.07.2019 cu Istoric salariat cu modificări CIM, cu următoarele anexe: - Listă echipă proiect Fir
Magic; - Brevet de inventie nr. 126675/28.08.2015; - Adresa Casei Judeţene de Pensii Brăila nr. RG
28573/7/13.07.2017 către CEPROHART S.A. Brăila;
- Acord prelucrare date cu caracter personal nr. 154/21.01.2021 pentru Manea Daniela, Contract de muncă
nr. 1345/13.05.2002 pentru Manea Daniela la CEPROHART S.A. Brăila; - Act adiţional nr. 1181/19.05.2011 la
CIM; - Fişă de post din 20.02.2009 pentru Manea Daniela pentru şef colectiv cercetare; - Extras din Revisal din
20.01.2021 pentru aceasta, de unde rezultă că CIM a încetat la 1.05.2014 prin acordul părţilor, ultima funcţie
ocupată fiind de şef atelier cercetare- proiectare;
- Contract de muncă nr. 133/19.08.1991, actualizat la 1.06.2020, pentru Talasman Cătălina Mihaela la
CEPROHART S.A. Brăila; - Fişă de post din 1.06.2020 pentru Talasman Cătălina Mihaela pentru şef department
cercetare-dezvoltare; - Extras din Revisal din 20.01.2021 pentru aceasta, de unde rezultă că CIM este în vigoare,
pentru funcţia de şef department;
- Contract de muncă nr. 3957/3.12.2010, actualizat la 1.06.2020, pentru Constantin Constantin la
CEPROHART S.A. Brăila; - Fişă de post din 1.06.2020 pentru Constantin Constantin pentru inginer cercetare
şi - Fişă de post din 1.06.2020 pentru Constantin Constantin pentru şef laborator încercări fizico-mecanice; Extras din Revisal din 20.01.2021 pentru aceasta, de unde rezultă că CIM este în vigoare, pentru funcţia de
inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, plografiei şi fibrelor;
- Cererea de brevet de invenţie nr. A/21001280/7.12.2010 depusă la OSIM;
- Contractul de finanţare nr. 24/20.08.2013 a proiectului “Hârtie pentru tipar de securitate cu proprietati
magnetice” - HARTDETECT (24 DPST/20.08.2013) din Programul Inovare - Subprogram Dezvoltare Produse
– Sisteme – Tehnologii, PN II-IN-DPST-2012-0028, apartinând CEPROHART S.A. Brăila, Acte adiţionale nr.
1/2014 şi nr. 2/2015 la Contractul de finanţare, Acord nr. 3725/8.07.2015 de colaborare CEPROHART S.A.
Brăila cu Partenerul Imprimeria Naţională, cererea de finanţare, lista cu echipa proiectului, Studiu de
fezabilitate;
- Subcontractul de finanţare nr. 71/14.08.2007 a proiectului “Elemente de securizare cu microfire
feromagnetice şi sensor de camp pentru aplicaţii în detecţia electronica de validare”, acronim Fir magic,
apartinând CEPROHART S.A. Brăila (ca partener), având Coordonator INCDIE-ICPE-CA Bucureşti, din
competiţia PN - Program 4 Parteneriate în domenii prioritare 2007 – 2010, Direcţia de cercetare 8 – Spaţiu şi
securitate, Acord de colaborare nr. 1750/15.09.2007 între Coordonator INCDIE-ICPE-CA Bucureşti şi partener
CEPROHART S.A. Brăila, Lista cu echipa proiectului.
Căutându-se pe internet la articolul ştiinţific „Cercetări privind retentia microfirelor feromagnetice (FM)
in matricea celulozică a hârtiei” redactat de I. Zapodeanu şi M. Burlacu, încă nepublicat, s-au identitificat în
Raportul de activitate pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică (ICPE CA), http://www.icpe-ca.ro/icpe-ca/rapoarte-activitate/raport-stiintific-2010.pdf, la pag
131 si 203, următoarele menţiuni:
“ - I. Zapodeanu, M. Burlacu, M. M. Codescu, E. Manta, R. Erdei, E. A. Patroi, Cercetări privind retenţia
microfirelor feromagnetice (MF) în matricea celulozică a hârtiei, Cellulose Chemistry & Technology, în curs
de publicare;
- Lucrări ştiinţifice / tehnice în curs de publicare în reviste de specialitate cotate ISI: Researches
Regarding the Ferromagnetic Microwires Retention on the Cellulosic Matrix of the Paper Cellulose Chemistry
and Technology Zapodeanu I. Burlacu M. Radu A. Codescu M. M. Manta E. Erdei R. Patroi E. A.”
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În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 6 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede
următoarele:
“Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Etică, instituţia sau instituţiile vizată/vizate de sesizare
ori de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Etică orice date, documente sau probe
materiale cerute de acesta.”,
şi cu dispoziţiile art. 25 alin. 2-3 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum
şi a componenţei nominale a acestuia, care prevede următoarele:
“În vederea analizei sesizării/contestaţiei, instituţiile vizate de sesizare/contestaţie pun la dispoziţia
grupului de lucru şi a CNECSDTI în ansamblul său orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI, în ansamblul său, poate realiza audieri cu
persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate/contestate, cu expeditorul/expeditorii
sesizării/contestaţiei, cu persoane din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate,
precum şi cu experţi externi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/expeditorilor.”,
este necesar ca Secretariatul CNECSDTI să solicite Revistei de specialitate Cellulose Chemistry
and Technology să ne transmită printr-o adresă scrisă răspunsul la următoarea întrebare, în maxim 5
zile lucrătoare de la data primirii: “Revista de specialitate Cellulose Chemistry and Technology a primit
spre publicare în anul 2009-2010 (ori anterior) lucrarea ştiinţifică intitulată „Researches Regarding the
Ferromagnetic Microwires Retention on the Cellulosic Matrix of the Paper Cellulose Chemistry and
Technology” („Cercetări privind retenţia microfirelor feromagnetice (MF) în matricea celulozică a hârtiei”),
redactată de Zapodeanu I., Burlacu M., Radu A. , Codescu M. M., Manta E., Erdei R., Patroi E. A. şi
motivul pentru care această lucrare nu s-a publicat?”, şi să ne transmită anexată dovada primirii spre
publicare a lucrării menţionate şi lucrarea primită.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu
dispoziţiile art. 23 alin. 2-4 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării,
precum şi a componenţei nominale a acestuia, este necesar ca Secretariatul CNECSDTI să informeze pe
dr. Constantin Constantin, dr. Dan Buteică, dr. Ionel Gavrilă că la CNECSDTI s-a înregistrat
Contestaţia nr. 636/10.09.2019 împotriva Raportului Comisiei de Etică nr. 2265/22.08.2019.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 6 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede
următoarele:
“Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Etică, instituţia sau instituţiile vizată/vizate de sesizare
ori de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Etică orice date, documente sau probe
materiale cerute de acesta.”,
şi cu dispoziţiile art. 25 alin. 2-3 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum
şi a componenţei nominale a acestuia, care prevede următoarele:
“În vederea analizei sesizării/contestaţiei, instituţiile vizate de sesizare/contestaţie pun la dispoziţia
grupului de lucru şi a CNECSDTI în ansamblul său orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI, în ansamblul său, poate realiza audieri cu
persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate/contestate, cu expeditorul/expeditorii
sesizării/contestaţiei, cu persoane din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate,
precum şi cu experţi externi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/expeditorilor.”,
este necesar ca Secretariatul CNECSDTI să solicite de la dr. Constantin Constantin, dr. Dan
Buteică, dr. Ionel Gavrilă să ne transmită printr-o adresă scrisă punctul lor de vedere cu privire la
acuzaţia de plagiat la adresa acestora, menţionată în Contestaţia nr. 636/10.09.2019, în maxim 5 zile
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lucrătoare de la data primirii prezentei, referitoare la lucrarea ştiinţifică intitulată “Hârtie securizată cu
microfire feromagnetice – rezultate obţinute în urma transferului tehnologiei pe masina de hârtie a
CEPROHART S.A. Brăila” publicată de Dan Buteică, Ionel Gavrilă, Constantin Constantin în Revista
Celuloză şi Hârtie nr. 3/2012 (vol. 61, p.33-40), care ar fi reprodus lucrarea ştiinţifică intitulată
„Researches Regarding the Ferromagnetic Microwires Retention on the Cellulosic Matrix of the Paper
Cellulose Chemistry and Technology” („Cercetări privind retenţia microfirelor feromagnetice (MF) în
matricea celulozică a hârtiei”), redactată de Zapodeanu I., Burlacu M., Radu A. , Codescu M. M., Manta
E., Erdei R., Patroi E. A., nepublicată, dar care ar fi fost trimisă spre publicare în anii 2009-2010 la
Revista de specialitate Cellulose Chemistry and Technology, cu ataşarea Sesizării înregistrată cu nr.
636/10.09.2019, anonimizată cu privire la petent, şi cu ataşarea spre analiza acestora a celor două lucrări
menţionate.
Data: 19.02.2021
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