Aprobat,

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

Raport intermediar din 25.03.2021
în Sesizarea înregistrată cu nr. 750/7.10.2020
de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de
S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan
vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu,
comandor Florentin Gabriel Giuvară
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 intermediar Sesizarea înregistrată cu nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian
Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist
Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu, comandor Florentin
Gabriel Giuvară, după cum urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petenţi: Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţudin din Braşov/publicaţia independentă on-line
PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan;
Pârâţi:
- prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, fost rector şi actual cadru didactic la Academiei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov, fost cadru didactic la Universitarea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), fost
conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP);
- conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu, fost rector şi actual cadru didactic la Academia Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov, fost director al Statului Major al Forțelor Aeriene;
- comandor Florentin Gabriel Giuvară, care a susţinut teza de doctor în cadrul Şcolii Doctorale a
Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP), actual comandant al Centrului de Operații Aeriene
din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
Speţa: Administraţia Prezidenţială a depus la CNECSDTI Sesizarea nr. 29704/30.09.2020, înregistrată la
CNECSDTI cu nr. 750/7.10.2020, prin care a înaintat o sesizare din 2.09.2020, redactată on-line de dl. Adrian
Neamţu din din Braşov, care preia un articol din 2.09.2020 din publicaţia independentă on-line PressOne, editată de
S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca, redactat de jurnalist Emilia Şercan referitoare la:
a) acuzaţiile cu privire la cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context
euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la
Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020, care ar fi plagiat teza de
doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară,
şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), al cărui conducător
de doctorat ar fi fost dl. Vasile Bucinschi în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”
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(UNAP). Referenții științifici ai cărţii au fost Ionică Cîrciu și Vasile-Ioan Șandru, actuali prorectori în Academia
Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov;
b) obţinerea de dl. Vasile Bucinschi a gradului de profesor universitar în august 2020 prin nerespectarea
condiţiilor minime legale şi prin modificarea Metodologiei la concursul organizat de Academia Forțelor
Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov.
Astfel, se invocă faptul că primul criteriu pentru postul de profesor universitar – prevăzut în anexa 26 aferentă
Comisiei de Științe Militare din Ordinul de Ministru nr. 6.129/2016, care include standardele minimale necesare și
obligatorii – precizează că un candidat trebuie să aibă „minim 4 cărți, din care 3 unic autor”. Dl. Vasile Bucinschi ar
declara în fișa de verificare doar 3 cărți, toate ca unic autor, deși legea prevede că pentru postul de profesor sunt
necesare 4 cărți, din care 3 ca unic autor.
Postul de profesor pentru care a candidat dl. Vasile Bucinschi ar fi unul care ar putea fi ocupat de un cadru
didactic militar, având în vedere specificul disciplinelor - Trageri aeriene și bombardament aerian, Teoria tragerilor
aeriene și Tactica armei. Totuşi, postul scos la concurs – poziția 12 în statul de funcții al Departamentului de
Management și Științe Militare, Facultatea de Management Aeronautic din cadrul Academiei Forțelor Aeriene – este
destinat unui civil.
O altă neregulă ar fi legată de declararea unui punctaj mai mare decât cel real la singurul articol indexat ISI
semnat de dl. Bucinschi, intitulat „Information Resources Management Based on Feedback Theory in a Military
Organization”, menționat de la indicatorul A 2.1 din fișa de verificare. Acest articol, semnat împreună cu Laurian
Gherman și Ovidiu Mosoiu, este punctat de dl. Bucinschi cu 10 puncte, maximul acordat pentru respectivul indicator.
Totuși, acest articol ar fi trebuit punctat cu doar 3,33 de puncte, deoarece în O.M. nr. 6.129/2016 privind aprobarea
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice se precizează explicit faptul că
„pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se acordă
proporțional cu contribuția respectivă; dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul menționat se
va împărți la numărul de coautori”.
Dosar: - Sesizarea Administraţiei Prezidenţiale nr. 29704/30.09.2020, înregistrată la CNECSDTI cu nr.
750/7.10.2020, prin care a înaintat o sesizare din 2.09.2020, redactată on-line de dl. Adrian Neamţu din din Braşov,
care preia un articol din 2.09.2020 din publicaţia independentă on-line PressOne, editată de S.C. Press One Media
S.R.L. Cluj-Napoca, redactat de jurnalist Emilia Şercan -https://pressone.ro/gen-r-vasile-bucinschi-plagiaza-tezapropriului-doctorand-pentru-a-deveni-profesor-universitar
- Anexe la articol de presă:
- Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
din Braşov, 2018, aprobată prin Ordinul nr. 22/4.12.2020 semnat de Rector conf. univ. dr. Gabriel
Răducanu;
- Fişa de punctaj cu 138, 82 pct. din feb. 2020 a d-lui Vasile Bucinschi la concursul pentru postul de
lect. univ. organizat de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov;
- Fişa de punctaj cu 142,15 pct. din aug. 2020 a d-lui Vasile Bucinschi la concursul pentru postul de
prof. univ. organizat de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov ;
- Extrase de 2 pag. din cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context
euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară,
comparate cu extrase de 2 pag. din teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la
nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară ;
- Fişa din 16.01.2020 de verificare a îndeplinirii standardelor minimale a d-lui Vasile Bucinschi la
concursul pentru postul de prof. univ. organizat de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
(AFA) din Brașov;
- Adresa CNECSDTI nr. 864/8.02.2021 către Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) de pe
lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării de declinare parţială de competenţă a soluţionării Sesizării înregistrată nr.
750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată
de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi,
cât priveşte capătul de sesizare privind obţinerea de dl. Vasile Bucinschi a gradului de profesor universitar în august
2020 prin nerespectarea condiţiilor minime legale şi prin modificarea Metodologiei la concursul organizat de
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov;
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- Adresele CNECSDTI nr. 865/867/866/8.02.2021 către petenţi Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian
Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist
Emilia Şercan, Adresa CNECSDTI nr. 868/8.02.2021 către pârât prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, Adresa
CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 către Academiea Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov, de informare
cu privire la declinarea parţială a competenţei soluţionării Sesizării înregistrată nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia
Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L.
Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi către Consiliul de Etică şi
Management Universitar (CEMU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare
privind obţinerea de dl. Vasile Bucinschi a gradului de profesor universitar în august 2020 prin nerespectarea
condiţiilor minime legale şi prin modificarea Metodologiei la concursul organizat de Academia Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov;
- Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020, prin care aceasta a stabilit că nu ar exista plagiat în cartea „Integrarea apărării aeriene și
antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin
Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020,
după teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel
Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), şi l-a sancţionat
pe dl .Vasile Bucinschi cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă la UNAP, motivat de faptul că a publicat
respectiva carte înainte ca dl. Giuvară să aibă titlul de doctor atribuit prin ordin de ministru, fapt care ar pune în
discuție „imposibilitatea identificării distincte a contribuției fiecăruia dintre coautori” şi pentru că „nu l-a informat și
consiliat pe studentul doctorand despre consecințele care decurg din publicarea tezei” înainte de conferirea titlului de
doctor;
- Adresele CNECSDTI nr. 868/869/870/8.02.2021 către prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ.
dr. gen. Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel Giuvară, Adresa CNECSDTI nr. 871/8.02.2021 către
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), Adresa CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 către Academia
Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov, de informare că s-a primit la instituţia noastră Sesizarea
înregistrată nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line
PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.)
Vasile Bucinschi şi că CNECSDTI a reţinut spre soluţionare capătul din Sesizarea nr. 750/7.10.2020 privind
acuzaţiile cu privire la cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”,
redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor
Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020, care ar fi plagiat teza de doctorat „Integrarea apărării
aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP);
- Adresa CNECSDTI nr. 871/8.02.2021 către Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) de
solicitare transmitere prin poştă ori on-line de documente pe suport electronic/hârtie, în termen de maxim 10 zile
lucrătoare de la data comunicării;
- Adresa CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 către Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov
de solicitare transmitere prin poştă ori on-line de documente pe suport electronic/hârtie, în termen de maxim 10 zile
lucrătoare de la data comunicării;
- Adresa Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) nr. 914/26.02.2021 semnată de Rector
Comandant gen. Dorin Corneliu Pleşcan, prin care a transmis CNECSDTI informaţii şi următoarele documente:
- cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată
de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor
Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020;
- teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin
Gabriel Giuvară, datată 2019, şi susţinută public în 12 martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare
„Carol I” (UNAP);
- Adresa A1-3745/24.09.2020 - dovada convocării de UNAP a d-lui Vasile Bucinschi la audiere în
Comisia de Etică a UNAP pentru expunerea punctului său de vedere, în cuprinsul căreia este menţionată şi
componenţa comisiei de analiză numită pentru speţa d-lui Vasile Bucinschi;
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- Punctul de vedere nr. A1-3802/29.09.2020 a d-lui Vasile Bucinschi pentru Comisia de Etică a UNAP,
însoţit de observaţiile sale la articolul apărut în publicaţia Press One din 2.09.2020, prezentate sub formă de
tabel comparativ;
- Raportul electronic generat la 26.06.2020 de soft antiplagiat (Sistem antiplagiat.ro), anexat la Punctul
de vedere al d-lui Bucinschi, înregistrat la UNAP sub nr. A1-3802/29.09.2020 cu privire la cartea „Integrarea
apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi,
Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020;
- Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020;
- e-mail din 19.10.2020 - dovadă comunicare UNAP către dl. Vasile Bucinschi a Raportului nr.
A14016/8.10.2020 al Comisiei de Etică a UNAP;
- Contestaţia nr. AF-3783/29.10.2020 a d-lui Vasile Bucinschi la Raportul Comisiei de etică a
Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr. A14016/8.10.2020, depusă la UNAP, contestaţie
retrasă ulterior de d-l Vasile Bucinschi prin Adresa nr. AF3819/4.11.2020, prin care acesta şi-a înaintat şi
demisia şi retragerea din calitatea de conducător de doctorat la UNAP;
- Hotărârea comisiei de etică nr. A1-4889/10.11.2020 prin care se admite cererea d-lui Vasile Bucinschi
de retragere a contestaţiei sale Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”
(UNAP) nr. A14016/8.10.2020;
- Decizia UNAP nr. 235/22.11.2020 de încetare prin demisie a Contractului individual de muncă a d-lui
Vasile Bucinschi pentru funcţia didactică din cadrul UNAP;
- Hotărârea Consiliului Şcolii Doctorale UNAP nr. 37/12.11.2020 prin care s-a luat act de încetare a
calităţii de conducător de doctorat prin retragerea ei la cererea sa;
- Adresa MEC-Directia Generală Invăţământ Universitar nr. 24002/4.01.2021 către IOSUD-uri de
informare cu privire la Lista persoanelor pentru care CNADTCU, în cadrul Consiliului General din 16.12.2020,
a invalidat argumentat teza de doctorat, listă în care apare şi dl. Giuvară Florentin Gabriel de la UNAP pentru
domeniul Ştiinţe Militare cu mentiunea “se invalidează teza de doctorat: pentru a fi validă teza ar trebui să
fie restructurată major şi completată cu o serie de elemente specific: stadiul actual al cercetării în domeniu
nu este prezentat suficient de clar astfel încât nu rezultă o bună înţelegere a literaturii relevante în domeniu.
Metodologia de cercetare nu este suficient de clar exprimată astfel încât nu rezultă o utilizare adecvată a
metodelor. În teză nu se justifică impactul potential al rezultatelir cercetării şi modul în care se aduc
contribuţii substanţiale la cunoaşterea în domeniu. Nu se justifică originalitatea şi caracteerul inovativ,
abilităţile de gândire critică independent nefiind astfel fructificate suficient. Bibliografia cuprinde doar 14
titluri de autori străini, din care două dicţionare, şi nici o revistă; există categoria “surse web”, care cuprinde
câteva lucrări străine ceva main oi, însă citarea în cazul lor este incompletă. Modul de scriere a biblografiei
este nepotrivit – distrincţia între autori români şi străini nu are correspondent în normele internaţionale şi
este neaplicabilă în cazul autorilor cu mai multe cetăţenii”;
- Contract de studii universitare de doctorat nr. G2/3843/3.11.2011 între UNAP (IOSUD) şi dl. Florentin
Gabriel Giuvară, prelungit succesiv prin Hotărâri CSUD/Senat UNAP, Adeverintă UNAP din 14.04.2019 de
confirmare a calităţii de doctorand pentru dl. Florentin Gabriel Giuvară; Aviz UNAP nr. A 1 4016/8.10.2020
de susţinere a tezei de doctor emis de comisia de îndrumare şi avizat de conducătorul de doctorat pentru dl.
Florentin Gabriel Giuvară, Raportul din 6.01.2020 emis de conducătorul de doctorat Bucinschi Vasile de
evaluare a tezei de doctor a d-lui Florentin Gabriel Giuvară, Referat final din 10.03.2020 emis de Preşedintele
Comisiei de doctorat al UNAP Daniel Dumitru în vedrea susţinerii tezei de doctorat a d-lui Florentin Gabriel
Giuvară, Declaraţie din 6.01.2020 a d-lui Florentin Gabriel Giuvară prin care optează pentru publicarea
distinctă a tezei de doctorat în max. 24 luni de la emiterea titlului de doctor şi că va notifica UNAP imediat
după publicare, Declaraţie din 6.01.2020 a d-lui Florentin Gabriel Giuvară şi a conducătorului de doctorat
Bucinschi Vasile privind respectarea standardelor de etică din Legea educaţiei naţionale în redactarea tezei de
doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național”, Punct de vedere juridic UNAP nr. A 1
4016/8.10.2020 referitor la documentul A 1-3566/2020, prin care se explică sintagma “publică distinct”.
- Regulamentul Comisiei de etică a UNAP şi Hotărârea nr. 156/13.07.2018 de aprobare a acestuia la
nivelul UNAP;
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- Codul de etică al UNAP şi Hotărârea nr. 88/25.09.2019 de aprobare în Senat a Codului de etică la
nivelul UNAP, ca parte a Cartei UNAP- Cap. VII.
- lucrări ştiinţifice publicate de Florentin Gabriel Giuvară cu Gabriel Răducanu, care ar fi stat la baza
formulării unor idei din capitolele cărţii „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context
euroatlantic”:
- “De ce au pierdut puterile axei cel de-al doilea razboi mondial? O perspectivă politico-militară şi
socio-economică”, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, Revista “Gândirea militară românească”
nr. 3/2019, revistă de ştiinţa militară şi studii de securitate, editată de Statul Major al Apărării, p.134-145;
- “How to end the Syrian Civil War and its refugee crisis – A possible scenario”, Florentin Gabriel
Giuvară, Gabriel Răducanu, în “Redefining Community in Intercultural Context”, Selections of papers
presented within the 7th RCIC Conference, Vlora, 2-4 May 2019, vol. 8, nr. 1/2019, Editura UNAP, p. 25-28.
Alte detalii:
În urma studierii de CNECSDTI a altor articole cu acelaşi subiect redactate de jurnalista Emilia Şercan în
cadrul publicaţiei independente on-line PressOne, editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca, a fost
identificat articolul din 3.02.2021: https://pressone.ro/urmarile-investigatiilor-pressone-generalul-r-raducanuramane-fara-titlul-de-doctor-pentru-plagiat-generalul-r-bucinschi-nu-mai-poate-coordonadoctorate?fbclid=IwAR1q7JKlg8dVja-42DnQKycScsWWAeArgO20hYV2SOoWaf5k9niICnN2SkM.
Din acest articol de presă rezultă faptul că:
- Ca urmare a Sesizării nr. 18652/20.11.2020 din partea UEFISCDI, prin Decizia nr. 105/27.01.2021, Consiliul
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor (CNATDCU) a retras titul de doctor în Științe Militare
al d-lui Gabriel Răducanu, pentru plagiat în teza sa de doctorat intitulată “Securitatea aeriană a României, parte
integrantă a securității aeriene a NATO și a Uniunii Europene”, susținută în 2011 la Universitatea Națională de
Apărare „Carol I” (UNAP), sub coordonarea gen. (r) prof. univ. dr. Mihail Orzeață. 78 pagini din teză sunt plagiate
dintr-o lucrare semnată de Mihail Orzeață, conducătorul lui de doctorat, iar altele, din două lucrări semnate generalul
(r) prof. univ. dr. Vasile Bucinschi, unul dintre cei trei referenți care au aprobat acordarea titlului de doctor pentru
Răducanu. Ceilalți doi referenți care au validat teza din punct de vedere științific au fost Florin Moisescu, și el fost
rector al AFA Brașov – în prezent vicepreședinte al Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN) –, și
Mircea Boșcoianu, fost profesor la AFA, în prezent membru în Comisia de Științe politice, studii de securitate, științe
militare, informații și ordine publică din CNATDCU.
Gabriel Răducanu și-ar fi depus cererea de pensionare după apariția celor două articole despre cariera
sa academică.
În 17.12.2020, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă a lui Gabriel Răducanu
începând cu data de 30.12.2020.
- La finalul anului 2020, teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” a
lui Florentin-Gabriel Giuvară a intrat în analiza CNATDCU, iar Comisia de Științe politice, studii de
securitate, științe militare, informații și ordine publică a infirmat propunerea de acordarea a titlului de doctor
venită de la UNAP. Consiliul General al CNATDCU a validat decizia de neacordare a titlului de doctor lui
Florentin-Gabriel Giuvară.
- generalul (r) de flotilă aeriană Vasile Bucinschi, fost rector al Academiei Forțelor Aeriene Brașov, a
fost sancționat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă pe care îl avea încheiat cu Universitatea
Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), unde coordona doctorate. Sancțiunea dată de Comisia de Etică nu a
mai fost aplicată de UNAP pentru că dl. Bucinschi și-a dat demisia, astfel încât acesta nu mai poate coordona
teze de doctorat.
Deși comisia de etică a UNAP care a anchetat acuzația de plagiat a constatat că 90% din conținutul
cărții semnate de Bucinschi, Răducanu și Giuvară este identic cu cel al tezei de doctorat a lui Giuvară,
Bucinschi a fost sancționat doar pentru că a publicat respectiva carte înainte ca Giuvară să aibă titlul de
doctor atribuit prin ordin de ministru, fapt care pune în discuție „imposibilitatea identificării distincte a
contribuției fiecăruia dintre coautori” şi pentru că „nu l-a informat și consiliat pe studentul doctorand despre
consecințele care decurg din publicarea tezei” înainte de conferirea titlului de doctor.
- Anexe la articol de presă:
- Sesizarea UEFISCDI nr. 18652/20.11.2020 către CNADTCU cu privire la plagiat în teză de doctor
a d-lui Gabriel Răducanu intitulată “Securitatea aeriană a României, parte integrantă a securității
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aeriene a NATO și a Uniunii Europene”, susţinută la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
(UNAP);
- Decizia CNADTCU nr. 105/27.01.2021 de retragere a titlului de doctor a d-lui Gabriel Răducanu
pentru plagiatul săvârşit în teza sa de doctor intitulată “Securitatea aeriană a României, parte
integrantă a securității aeriene a NATO și a Uniunii Europene”, susţinută la Universitatea Națională
de Apărare „Carol I” (UNAP), care fusese acordat prin Ordin MEC nr. 6468 /7.12.2011, decizie
însoţită de Raportul comun din 19.01.2021 şi cele 3 rapoarte individuale ale membrilor comisiei din
CNADTCU care a analizat sesizarea;
- Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020 prin care aceasta a stabilit că nu ar exista plagiat în cartea „Integrarea apărării
aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel
Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020, după teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și
antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie
2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), şi l-a sancţionat pe dl .Vasile
Bucinschi cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă la UNAP, motivat de faptul că a
publicat respectiva carte înainte ca dl. Giuvară să aibă titlul de doctor atribuit prin ordin de
ministru, fapt care ar pune în discuție „imposibilitatea identificării distincte a contribuției fiecăruia
dintre coautori” şi pentru că „nu l-a informat și consiliat pe studentul doctorand despre consecințele
care decurg din publicarea tezei” înainte de conferirea titlului de doctor.
Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020 este disponibil şi pe site:
https://www.unap.ro/comisia%20etica/RAPORTUL%20COMISIEI%20DE%20ANALIZA%2007.10.20
20.pdf

2. Analiza spetei:
1. În baza dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Decizia Preşedintelui CNECSDTI nr. 2/19.10.2020 privind
Procedura de ordine interioară privind soluţionarea sesizărilor referitoare la etica cercetării ştiinţifice, prin
Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 864/8.02.2021 s-a declinat parţial competenţa soluţionării Sesizării
înregistrată nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă
on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ.
dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi către Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) de pe lângă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare privind obţinerea de dl. Vasile Bucinschi a
gradului de profesor universitar în august 2020 prin nerespectarea condiţiilor minime legale şi prin
modificarea Metodologiei la concursul organizat de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din
Brașov, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 alin. 1-2 din Ordinul MEN nr. 4783/30.08.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CEMU, coroborate cu prevederile art. 170
alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare:
“ART. 4: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi are, în conformitate cu prevederile art. 218 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele atribuţii: j) întocmeşte, la cererea MEN, rapoarte în
cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate
cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”
ART. 19: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la
normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, după ce subiectul lor a
fost analizat în cadrul universităţii.
ART. 20: (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituţie
de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 124, 128, 130, 170 şi
299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de etică şi integritate
universitară.
(2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.”
“Art. 170: (1)În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul
de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: a)retragerea calităţii de conducător de doctorat;
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Art. 299: (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica sancţiuni prevăzute de prezenta lege, pe baza unui raport
întocmit de Consiliul de Etică şi Management Universitar.
(3)În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfăşurare a concursului pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, concursul se anulează şi se reia.”

2. 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 acestui, prin Adresele
Secretariat CNECSDTI nr. 865/867/866/8.02.2021 s-au informat petenţii Administraţia Prezidenţială/dl.
Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. ClujNapoca – jurnalist Emilia Şercan şi prin Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 868/8.02.2021 s-a informat
pârâtul prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi şi prin Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 s-a
informat Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov cu privire la declinarea parţială a
competenţei soluţionării Sesizării înregistrată nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian
Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca –
jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi către Consiliul de Etică şi Management
Universitar (CEMU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare privind
obţinerea de dl. Vasile Bucinschi a gradului de profesor universitar în august 2020 prin nerespectarea
condiţiilor minime legale şi prin modificarea Metodologiei la concursul organizat de Academia Forțelor
Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 alin. 1-2 din
Ordinul MEN nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CEMU,
coroborate cu prevederile art. 170 alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,
cu modificările ulterioare.
3. CNECSDTI constată că a fost parcursă etapa I – analiza în cadrul comisiei de etică a Universităţii
Naționale de Apărare „Carol I”, dovadă fiind Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare
„Carol I” (UNAP) nr. A14016/8.10.2020, prin care aceasta a stabilit că nu ar exista plagiat în cartea
„Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile
Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020, după teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și
antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), şi l-a sancţionat pe dl .Vasile Bucinschi cu desfacerea
disciplinară a contractului de muncă la UNAP, motivat de faptul că a publicat respectiva carte înainte ca dl.
Giuvară să aibă titlul de doctor atribuit prin ordin de ministru, fapt care ar pune în discuție „imposibilitatea
identificării distincte a contribuției fiecăruia dintre coautori” şi pentru că „nu l-a informat și consiliat pe
studentul doctorand despre consecințele care decurg din publicarea tezei” înainte de conferirea titlului de
doctor.
Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020 menţionează următoarele:
« Comisia a analizat conţinutul celor două lucrări în formal tipărit şi identifică aproximativ 90 %
similitudine între acestea.
Rezultatul diferentelor identificate între cele două lucrări se prezintă astfel:
A. părţi din text care există în carte şi nu apar în teza de doctorat:
- pp. 7-8 . Securitatea naţională în general şi cea aeriană ……..unei apărări aeriene şi
antirachetă integrate." 62 rânduri;
-p. 11 „Suntem de acord cu……rachete balistice sau de croaziera etc)" 6 rânduri;
-pp. 16-17 „se realizează la nivelul planificării operaţiilor
pe timpul planificării
operaţiilor" 12 rânduri:
-p. 22 ..Realizarea unui sistem integrat……..şi dezvoltare a domeniului amintii." 23 de
rânduri;
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-p. 41 „în zilele noastre,…… în propriul spaţiu aerian..." 7 rânduri:
-pp. 44-46 „Dacă în ceea ce priveşte
…..comandantului componentei aeriene." 93 de
rânduri;
-p. 50 „Pe lângă creşterea diversităţii ştiinţific şi tehnologie." 6 rânduri;
-pp. 113-120 subcapitolul ,,2.4. Factorul tehnologic
…. De luptă pe traiect (o variantă)." 8
pagini, aproximativ 240 de rânduri;
-pp. 158-168 parte din subcapitol ,,3.5. Resursa de aviaţie….. fară 3.5.2." 10 pagini,
aproximativ 227 de rânduri şi 8 imagini;
-pp. 192-193 ..In plan naţional,…….autonom în spaţii ordonate" 15 rânduri.
-p. 200 Tabelul 2. Cerinţele funcţionale…...." refăcut faţă de cel din teză:
-p. 213 „Prin urmare…..
lista întrunită a ţintelor prioritare" 11 rânduri:
-p. 272 „Anexa Nr.5" în integralitate.
B. părţi din text care există în teza de doctorat si nu apar în carte:
- pp. 10-11 „Fără a avea pretenţia…….în patru capitole şi cinci anexe." 50 de rânduri:
- p. 15 figura 1 „Figura 1. Dispunerea apărării...":
- pp. 37-38 „Operarea în întreg spectrul…….naţional, regional şi global." 30 de rânduri:
- pp. 90-95 subcapitolul 2.4. „2.5.Riscuri şi provocări poate deveni irelevant." 5 pagini.
aproximativ 125 de rânduri;
pp. 127-134 subcapitolul 3.5. „3.5.Preocupări şi capabilităţi aeriene….apărării antiaeriene şi antirachetă
a NATO." 7 pagini, aproximativ 161 de rânduri.
(…) În urma celor analizate, Comisia de analiză decide, astfel:
- ca fiind nefondată acuzaţia de plagiat împotriva Gen. (r) Vasile Bucinschi a tezei de doctorat a studentului
său doctorand Cdor. Giuvară Florentin-Gabriel, deoarece cartea „Integrarea apărării aeriene şi antirachetă In
nivel naţional în context euroatlantic" a for publicată şi sub numele autorului tezei de doctoral şi nu intră sub
incidenţa art. 4 alin. 1 lit. d) din Legea 206/2004, ..plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală,
inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode
ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără
a face trimitere la sursele originale».
- conform Contractului de studii universitare de doctorat Nr. G2-3843 din 03.11.2011 (Anexa Nr. 6). la art.
3.2. prevede: „conducătorul de doctorat. 3.2.1. are următoarele drepturi: a) de a îndruma şi evalua activitatea
studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi
universitare, urmând exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale
ale studentului doctorand." şi în „3.2.2. Are următoarele obligaţii: a) sa asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională
şi deontologică a studentului doctorand; e) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică,
profesională şi universitară si să verifice respectarea acesteia."
Îndrumătorul de doctorat Gen. (r) Vasile Bucinschi a încălcat prevederile Codului de etică şi deontologie
universitară, prin faptul că nu l-a informat şi consiliat pe studentul-doctorand despre consecinţele care decurg din
publicarea tezei de doctorat, prin încălcarea prevederilor legale, având în vedere faptul că, calitatea de „studentdoctorand" încetează la acordarea titlului de doctor, conform art. 67 alin. (9) din Codul studiilor universitare dc
doctorat din 29.06.2011. („Calitatea de student-doctorand încetează Ia acordarea titlului de doctor sau la emiterea
dispoziţiei de exmatriculare.") şi în sensul prevederilor art. 21 alin. (2). lit. c) din Legea 206/2004 „includerea în
lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la
publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie", situaţie generată de faptul că
nu se fac precizări, nici pe copertă şi nici în conţinut despre repartizarea pe capitole sau părţi ale contribuţiei
autorilor, împrejurare care conduce la concluzia că lucrarea este opera comună conform art. 5 alin. (1) din Legea
nr.8/95, fiind prezentaţi coautori toţi autorii menţionaţi pe copertă în dreptul fiecăruia, iar din probele administrate
de Gen. (r) Vasile Bucinschi nu a rezultat voinţa autorilor de a se face distincţie clară eu privire la paternitatea pe
capitole sau părţi ale lucrării. Anexa Nr. 2 şi Anexa Nr. 13:
-că îndrumătorul de doctorat Gen. (r) Vasile Bucinschi, în calitate de coautor al cărţii „Integrarea apărării
aeriene şi antirachetă la nivel naţional în context euroatlantic" publică în coautorat cartea în cauză, înainte de
emiterea titlului de doctor pentru studentul-doctorand şi pune astfel la îndoială originalitatea tezei de doctorat cu
titlul „Integrarea apărării aeriene şi antirachetă la nivel naţional" prin imposibilitatea identificării distincte a
contribuţiei fiecăruia, privind redactarea şi publicarea cărţii menţionate, conform Codului studiilor universitare de
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doctorat din 29.06.2011 art. 65 alin. (5) „Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea
sursei pentru orice material preluat." şi alin. (7) „Conducătorul de doctoral răspunde împreună cu autorul tezei de
respectarea standardelor de calitate atu de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului,
potrivit prevederilor art. 170 din 1 .egea nr. 1/2011."
Faţa de cele constatate. Comisia de analiză propune Comisiei de etică sancţionarea Gen. (r) Vasile
Bucinschi cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, sancţiune care se poate aplica personalului didactic
şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia dc etică universitară pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu art.
318 lit. e. din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. "
Chiar dacă nu există o Contestaţie la Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare
„Carol I” (UNAP) nr. A14016/8.10.2020, prin autosesizare, în baza dispoziţiilor art. 42 alin. 5 din Legea nr.
204/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - “5) Consiliul Naţional
de Etică poate analiza abateri de la normele de bună conduită şi în urma autosesizării”- CNECSDTI reţine spre
soluţionare capătul din Sesizarea nr. 750/7.10.2020 privind acuzaţiile cu privire la cartea „Integrarea apărării
aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel
Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
(AFA) din Brașov în august 2020, care ar fi plagiat teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă
la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea
Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), al cărui conducător de doctorat ar fi fost dl. Vasile Bucinschi în cadrul
Şcolii Doctorale a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP).
4. 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, prin
Adresele Secretariat CNECSDTI nr. 868/869/870/8.02.2021 s-au informat prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile
Bucinschi, conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel Giuvară şi prin Adresa
Secretariat CNECSDTI nr. 871/8.02.2021 s-a informat Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP)
şi prin Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 s-a informat Academia Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” (AFA) din Brașov că s-a primit la instituţia noastră Sesizarea înregistrată nr. 750/7.10.2020 de la
Administraţia Prezidenţială/dl. Adrian Neamţu/publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C.
Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan vs. prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi şi
că CNECSDTI a reţinut spre soluţionare capătul din Sesizarea nr. 750/7.10.2020 privind acuzaţiile cu privire
la cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de
Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor
Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020, care ar fi plagiat teza de doctorat „Integrarea
apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în
martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), al cărui conducător de doctorat ar fi fost
dl. Vasile Bucinschi în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP).
5. 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.
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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.”,
prin Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 871/8.02.2021 s-a solicitat:
- de la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) transmiterea prin poştă ori on-line a
următoarelor documente pe suport electronic/hârtie, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
comunicării:
- cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată
de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020;
- teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin
Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP);
- lucrări ştiinţifice publicate de Florentin Gabriel Giuvară cu Gabriel Răducanu, care au stat la baza
formulării unor idei din capitolele cărţii „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context
euroatlantic”;
- Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020;
- Decizia comisiei de etică a UNAP de numire a comisiei de analiză pentru speţa d-lui Vasile Bucinschi;
- dovadă comunicare UNAP către dl. Vasile Bucinschi a Raportului nr. A14016/8.10.2020 al Comisiei
de Etică a UNAP;
- dovada convocării de UNAP a d-lui Vasile Bucinschi la audiere în Comisia de Etică a UNAP pentru
expunerea punctului său de vedere;
- Adresă scrisă în care să precizeze dacă prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ. dr. gen.
Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel Giuvară ocupă sau nu în prezent vreo funcţie didactică în cadrul
UNAP şi dacă prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi şi conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu au sau nu în prezent
calitatea de conducător de doctorat;
- Decizia de încetare a Contractului individual de muncă a d-lui Vasile Bucinschi pentru funcţia
didactică din cadrul UNAP şi Decizia de încetare a calităţii de conducător de doctorat, dacă este cazul;
- Decizia şi Raport din 2020 ale CNADTCU - Comisia de Științe politice, studii de securitate, științe
militare, informații și ordine publică de neacordare a titlului de doctor lui Florentin-Gabriel Giuvară pentru teza de
doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național”, astfel cum au fost communicate la UNAP;
- Regulamentul Comisiei de etică a UNAP şi Hotărârea de aprobare a acestuia la nivelul UNAP;
- Codul de etică al UNAP şi Hotărârea de aprobare în Consiliul Ştiinţific a Codului de etică la nivelul
UNAP.
Prin Adresa Secretariat CNECSDTI nr. 872/8.02.2021 s-a solicitat:
- de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov transmiterea prin poştă ori online a următoarelor documente pe suport electronic/hârtie, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
comunicării:
- Adresă scrisă în care să precizeze dacă prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ. dr. gen.
Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel Giuvară ocupă sau nu în prezent vreo funcţie didactică în cadrul
AFA şi dacă prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi şi conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu au sau nu în prezent
calitatea de conducător de doctorat.
- cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată
de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020;
- lucrări ştiinţifice publicate de Florentin Gabriel Giuvară cu Gabriel Răducanu, care au stat la baza
formulării unor idei din capitolele cărţii „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context
euroatlantic”.
Până în prezent AFA nu a transmis CNECSDTI un răspuns.
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Universitatea Națională deApărare „Carol I” (UNAP), a răspuns CNECSDTI prin Adresa nr.
914/26.02.2021 semnată de Rector Comandant gen. Dorin Corneliu Pleşcan, în cuprinsul căreia a precizat
următoarele:
- prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel
Giuvară nu ocupă în prezent vreo funcţie didactică în cadrul UNAP;
- prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi şi conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu nu au în prezent calitatea
de conducător de doctorat;
- în conformitate cu Hotărârea CSUD nr. 37/12.11.2020, prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi a fost
dezafiliat de la Şcoala doctorală IOSUD-UNAP şi nu mai desfăşoară activităţi de îndrumare sudenţi doctoranzi;
- conf. univ. dr. gen. Gabriel Răducanu nu a avut niciodată statutul de conducător de doctorat afiliat la Şcoala
doctorală IOSUD-UNAP;
şi prin care a transmis următoarele documente:
- cartea „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de
Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” (AFA) din Brașov în august 2020;
- teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național” redactată de Florentin Gabriel
Giuvară, datată 2019, şi susţinută public în 12 martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP);
- Adresa A1-3745/24.09.2020 - dovada convocării de UNAP a d-lui Vasile Bucinschi la audiere în Comisia de
Etică a UNAP pentru expunerea punctului său de vedere, în cuprinsul căreia este menţionată şi componenţa comisiei
de analiză numită pentru speţa d-lui Vasile Bucinschi;
- Punctul de vedere nr. A1-3802/29.09.2020 a d-lui Vasile Bucinschi pentru Comisia de Etică a UNAP, însoţit
de observaţiile sale la articolul apărut în publicaţia Press One din 2.09.2020, prezentate sub formă de tabel
comparativ;
- Raportul electronic generat la 26.06.2020 de soft antiplagiat (Sistem antiplagiat.ro), anexat la Punctul de
vedere al d-lui Bucinschi, înregistrat la UNAP sub nr. A1-3802/29.09.2020 cu privire la cartea „Integrarea apărării
aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu,
Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în
august 2020;
- Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr. A14016/8.10.2020;
- e-mail din 19.10.2020 - dovadă comunicare UNAP către dl. Vasile Bucinschi a Raportului nr.
A14016/8.10.2020 al Comisiei de Etică a UNAP;
- Contestaţia nr. AF-3783/29.10.2020 a d-lui Vasile Bucinschi la Raportul Comisiei de etică a Universităţii
Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr. A14016/8.10.2020, depusă la UNAP, contestaţie retrasă ulterior de d-l
Vasile Bucinschi prin Adresa nr. AF3819/4.11.2020, prin care acesta şi-a înaintat şi demisia şi retragerea din calitatea
de conducător de doctorat la UNAP;
- Hotărârea comisiei de etică nr. A1-4889/10.11.2020 prin care se admite cererea d-lui Vasile Bucinschi de
retragere a contestaţiei sale Raportul Comisiei de etică a Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP) nr.
A14016/8.10.2020;
- Decizia UNAP nr. 235/22.11.2020 de încetare prin demisie a Contractului individual de muncă a d-lui Vasile
Bucinschi pentru funcţia didactică din cadrul UNAP;
- Hotărârea Consiliului Şcolii Doctorale UNAP nr. 37/12.11.2020 prin care s-a luat act de încetare a calităţii
de conducător de doctorat prin retragerea ei la cererea sa;
- Adresa MEC-Directia Generală Invăţământ Universitar nr. 24002/4.01.2021 către IOSUD-uri de informare
cu privire la Lista persoanelor pentru care CNADTCU, în cadrul Consiliului General din 16.12.2020, a invalidat
argumentat teza de doctorat, listă în care apare şi dl. Giuvară Florentin Gabriel de la UNAP pentru domeniul Ştiinţe
Militare cu mentiunea “se invalidează teza de doctorat: pentru a fi validă teza ar trebui să fie restructurată major şi
completată cu o serie de elemente specific: stadiul actual al cercetării în domeniu nu este prezentat suficient de clar
astfel încât nu rezultă o bună înţelegere a literaturii relevante în domeniu. Metodologia de cercetare nu este suficient
de clar exprimată astfel încât nu rezultă o utilizare adecvată a metodelor. În teză nu se justifică impactul potential
al rezultatelir cercetării şi modul în care se aduc contribuţii substanţiale la cunoaşterea în domeniu. Nu se justifică
originalitatea şi caracteerul inovativ, abilităţile de gândire critică independent nefiind astfel fructificate suficient.
Bibliografia cuprinde doar 14 titluri de autori străini, din care două dicţionare, şi nici o revistă; există categoria
“surse web”, care cuprinde câteva lucrări străine ceva main oi, însă citarea în cazul lor este incompletă. Modul de
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scriere a biblografiei este nepotrivit – distrincţia între autori români şi străini nu are correspondent în normele
internaţionale şi este neaplicabilă în cazul autorilor cu mai multe cetăţenii”;
- Contract de studii universitare de doctorat nr. G2/3843/3.11.2011 între UNAP (IOSUD) şi dl. Florentin
Gabriel Giuvară, prelungit succesiv prin Hotărâri CSUD/Senat UNAP, Adeverintă UNAP din 14.04.2019 de
confirmare a calităţii de doctorand pentru dl. Florentin Gabriel Giuvară; Aviz UNAP nr. A 1 4016/8.10.2020 de
susţinere a tezei de doctor emis de comisia de îndrumare şi avizat de conducătorul de doctorat pentru dl. Florentin
Gabriel Giuvară, Raportul din 6.01.2020 emis de conducătorul de doctorat Bucinschi Vasile de evaluare a tezei de
doctor a d-lui Florentin Gabriel Giuvară, Referat final din 10.03.2020 emis de Preşedintele Comisiei de doctorat al
UNAP Daniel Dumitru în vedrea susţinerii tezei de doctorat a d-lui Florentin Gabriel Giuvară, Declaraţie din
6.01.2020 a d-lui Florentin Gabriel Giuvară prin care optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat în max.
24 luni de la emiterea titlului de doctor şi că va notifica UNAP imediat după publicare, Declaraţie din 6.01.2020 a dlui Florentin Gabriel Giuvară şi a conducătorului de doctorat Bucinschi Vasile privind respectarea standardelor de
etică din Legea educaţiei naţionale în redactarea tezei de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel
național”, Punct de vedere juridic UNAP nr. A 1 4016/8.10.2020 referitor la documentul A 1-3566/2020, prin care
se explică sintagma “publică distinct”.
- Regulamentul Comisiei de etică a UNAP şi Hotărârea nr. 156/13.07.2018 de aprobare a acestuia la nivelul
UNAP;
- Codul de etică al UNAP şi Hotărârea nr. 88/25.09.2019 de aprobare în Senat a Codului de etică la nivelul
UNAP, ca parte a Cartei UNAP- Cap. VII.
- lucrări ştiinţifice publicate de Florentin Gabriel Giuvară cu Gabriel Răducanu, care ar fi stat la baza formulării
unor idei din capitolele cărţii „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național în context euroatlantic”:
- “De ce au pierdut puterile axei cel de-al doilea razboi mondial? O perspectivă politico-militară şi
socio-economică”, Gabriel Răducanu, Florentin Gabriel Giuvară, Revista “Gândirea militară românească”
nr. 3/2019, revistă de ştiinţa militară şi studii de securitate, editată de Statul Major al Apărării, p.134-145;
- “How to end the Syrian Civil War and its refugee crisis – A possible scenario”, Florentin Gabriel
Giuvară, Gabriel Răducanu, în “Redefining Community in Intercultural Context”, Selections of papers
presented within the 7th RCIC Conference, Vlora, 2-4 May 2019, vol. 8, nr. 1/2019, Editura UNAP, p. 25-28;
Analiza legislaţiei:
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale:
“Art. 168
(1)Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare
şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi în concordanţă cu reglementările prevăzute în
codul studiilor universitare de doctorat.
(…) (7)Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
(…) (8)În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza
observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data
primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar
studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(9)Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În domeniul artelor,
teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi
anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
(10)După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 180 de zile, IOSUD are obligaţia transmiterii
către Biblioteca Naţională a României a unui exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, conform
Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, exemplar destinat Fondului intangibil,
precum şi a unui exemplar digital al acestora, pe suport electronic, destinat consultării la cerere, la sediul
Bibliotecii Naţionale a României, de către orice persoană interesată, în condiţiile respectării reglementărilor legale
în vigoare.”
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H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat:
“CAPITOLUL III: Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat
Art. 65: (1)Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.
(3)Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de
doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul şcolii doctorale.
(5)Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material
preluat.
(6)Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor
prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
(7)Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate
sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea
nr. 1/2011.
Art. 66: (1)Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în
format digital. În domeniul artelor, tezele de doctorat pot fi însoţite de înregistrarea pe suport digital a creaţiei
artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
(2)Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu
prevederile legii.
(3)Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau
creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate
cu prevederile legislaţiei în domeniu.
c)dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta,
forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea
dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor;
d)dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din
aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după
expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea
distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei
licenţe de protecţie a dreptului de autor;
e)după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra
acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe
platforma naţională;
f)după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui
exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere.
Art. 68 (5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza
observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data
primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar
studentul-doctorand va fi exmatriculat.”
Art. 69: (1)Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
TITLUL IV: Drepturi şi obligaţii ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat
Art. 71: (1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are
dreptul: a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a
comisiei de îndrumare;
Art. 72: (1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din regulamentul
instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat propriu fiecărei IOSUD, din
regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă.
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(2) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea
studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale
şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele
profesionale ale studentului-doctorand;
(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi
deontologică a fiecărui student-doctorand.”
Regulamentul Şcolii Doctorale UNAP:
“Secţiunea 6. Teza de doctorat
Art. 71. – (2) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice
material preluat. (3) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, şi “fabricarea”
rezultatelor cercetărilor.
Art. 72. – Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
Art. 73. – (1) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul doctorand prin consultare cu
conducătorul de doctorat.
Art. 75. – Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe doctorand cu privire la etica
ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor
deontologice, atât pe parcursul realizării cercetării de doctorat cât şi la redactarea tezei de doctorat.
Art. 78. – (1) Teza de doctorat este document public.
(2) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta,
forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea
dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor.
(3) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din
aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după
expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea
distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei
licenţe de protecţie a dreptului de autor.
(4) După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra
acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe
platforma naţională.
(5) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii
unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere.
Art. 79. – (1) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în
conformitate cu prevederile legii.
(2) Valorificarea dreptului de autor în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează
în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.”

Chiar dacă Sesizarea înregistrată cu nr. 750/7.10.2020 de la Administraţia Prezidenţială/dl.
Adrian Neamţu se referea doar la prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile Bucinschi, în publicaţia independentă
on-line PressOne editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca – jurnalist Emilia Şercan, la
care Sesizarea nr. 750/7.10.2020 face trimitere, se menţionează faptul că « Bucinschi și Răducanu,
care își însușesc conținutul tezei de doctorat a lui Florentin Gabriel Giuvară, comit plagiat în acest caz. »,
prin autosesizare, în baza dispoziţiilor art. 42 alin. 5 din Legea nr. 204/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - “5) Consiliul Naţional de Etică poate analiza abateri de la
normele de bună conduită şi în urma autosesizării” - CNECSDTI extinde analiza sa şi cât priveşte pe conf.

univ. dr. gen. Gabriel Răducanu şi comandor Florentin Gabriel Giuvară cu privire la capătul din
Sesizarea nr. 750/7.10.2020 privind acuzaţiile cu privire la cartea „Integrarea apărării aeriene și
antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu,
Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în
august 2020, care ar fi plagiat teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național”
redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare
14

„Carol I” (UNAP), al cărui conducător de doctorat ar fi fost dl. Vasile Bucinschi în cadrul Şcolii Doctorale a
Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP).
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 conf. univ. dr. gen. Gabriel
Răducanu şi de la comandor Florentin Gabriel Giuvară să ne transmită printr-o adresă scrisă, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data comunicării, punctul lor de vedere referitor la capătul
din Sesizarea nr. 750/7.10.2020 privind acuzaţiile cu privire la cartea „Integrarea apărării aeriene și
antirachetă la nivel național în context euroatlantic”, redactată de Vasile Bucinschi, Gabriel Răducanu,
Florentin Gabriel Giuvară, publicată la Editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov în
august 2020, care ar fi plagiat teza de doctorat „Integrarea apărării aeriene și antirachetă la nivel național”
redactată de Florentin Gabriel Giuvară, şi susţinută public în martie 2020 la Universitatea Națională de Apărare
„Carol I” (UNAP), al cărui conducător de doctorat ar fi fost dl. Vasile Bucinschi în cadrul Şcolii Doctorale a
Universităţii Naționale de Apărare „Carol I” (UNAP).
Data: 25.03.2021
Semnături:
Grupul de lucru 4 – Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării
Tehnologice și Inovării:

Dr. Dacian Dragoş

………………
Dr. Virgil Iordache
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