Aprobat,

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

Raport nr. 1 preliminar din 22.03.2021
în Sesizarea înregistrată cu nr. 936/9.03.2021
de la jurnalist Emilia Şercan - publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media
S.R.L. Cluj-Napoca
vs. Cristian-Eduard Ştefan şi mai multe actuale ori foste cadre didactice de la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti şi o serie de angajaţi sau foşti angajaţi ai Ministerului Afacerilor
Interne
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. 936/9.03.2021 de la jurnalist Emilia Şercan - publicaţia
independentă on-line PressOne, editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca –vs. Cristian-Eduard Ştefan şi
mai multe actuale sau foste cadre didactice de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (APAIC)
şi o serie de angajaţi sau foşti angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petent: jurnalist Emilia Şercan- publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media
S.R.L. Cluj-Napoca;
Pârâţi:
A) actuale cadre didactice ale APAIC:
- Cristian-Eduard Ştefan, conferenţiar universitar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, fost decan al Facultăţii de Poliţie, actual Prorector al APAIC, comisar-șef de poliție;
- Marian Claudiu Ţupulan, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, actual decan al Facultăţii de Poliţie, comisar-șef de poliție;
- Ioan Dascălu, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti, fost Secretar de stat, fost şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, fost sef al IPJ Timiş, fost chestor de poliţie;
- Gheorghe Popescu – profesor universitar și conducător de doctorate la Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti, membru în Comisia de Științe Militare din CNATDCU;
- Adrian Iacob - profesor universitar şi fost rector la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, comisar şef de Poliţie;
- Robert Morar - profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti;
- Florian Coman, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti;
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B) foste cadre didactice ale APAIC:
- Ştefan Gabriel Dascălu, fost asistent universitar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, fiul lui Ioan Dascălu;
C) doctori ai Şcolii Doctorale APAIC:
- Adrian Angheluş - Şef secţie - Comisar-şef de poliţie - Secţia 8 Poliţie- Sector 2 Bucureşti, doctor al
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2012) - având conducător de doctorat pe dl. Ţical D.;
- Grigore Stolojescu - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2010) având conducător de doctorat pe dl. Coman Florian, comisar-șef și fost director al Institutului de Studii pentru Ordine
Publică din Ministerul de Interne, cadru didactic asociat la Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa;
- Alexandru-Georgian Stolojescu - polițist la Arad, doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti (2015) - având conducător de doctorat pe dl. Morar Robert, fiul lui Grigore Stolojescu;
- Julia Mraviov (Mateucă) – doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011)
- având conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu, inspector, purtător de cuvânt la Centrul regional de refugiaţi din
Şomcuta Mare;
- Costel Pelcaru - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011) - având
conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu;
- Marian-Cătălin Ţone - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011) având conducător de doctorat pe de dl. Ioan Dascălu;
- Constantin Victor Drăghici – doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
(2011) - având conducător de doctorat pe dl. Şerb Ştefan;
- Robert-Sorin Negoiţă - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2012) având conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu, Primar Sector 3 Bucureşti;
D) co-autori la lucrări ştiinţifice - colaboratori ai cadrelor didactice APAIC/fostelor cadre didactice
ale APAIC/doctorilor Şcolii Doctorale APAIC:
- Ştefan Radu - comisar-șef, fost şef al serviciului Arme și Muniții din IPJ Caraș-Severin;
- Cătălin-George Safta - polițist la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din Constanța;
- Constantin Florea - Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Dolj;
- Florin Cotea - fost ofițer de poliție cu gradul profesional de inspector în cadrul Direcției Generale a
Poliției Municipiului București – Brigada Rutieră;
- Virgil Spiridon – actual Director de operaţiuni al Oficiului Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice (C-PROC), fost Adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, fost Director al
Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) din Poliţia Română, ofiţer de poliţie judiciară;
- Luiza Anastasia Ştefan - soţia d-lui Cristian-Eduard Ştefan, care lucrează în Serviciul Român de
Informaţii;
- Dan Bîrlă - Comisar-şef, şeful B.C.C.O. Bucureşti;
Date privind locul de muncă/funcţiile/ gradele/titlurile ştiinţifice ale pârâţilor au fost identificate parţial în
sesizare şi parţial prin documentare pe internet şi urmează a fi reverificate prin intermediul APAIC
(ex: https://www.academiadepolitie.ro/conducerea.html
https://www.academiadepolitie.ro/root/studii/iosud/conducatori_doctorat.html
https://www.academiadepolitie.ro/doctorate.html
https://issuu.com/emanuelpope/docs/328734244-lista-doctorilor-de-la-ac/27 - Tabel cu tezele de doctorat din
domeniile Drept şi Ordine Publică şi Siguranţă Naţională- APAIC- 1995-2016
https://b.politiaromana.ro/ro/structura/politia-sectorului-2).
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Speţa: Jurnalist Emilia Şercan - publicaţia independentă on-line PressOne editată de S.C. Press One Media
S.R.L. Cluj-Napoca a depus la CNECSDTI Sesizarea din 8.03.2021, înregistrată la CNECSDTI cu nr. 936/9.03.2021,
referitoare la următoarele aspecte:
“- în principal, sesizarea se referă la mai multe lucrări ştiinţifice (cărţi şi articole ştiinţifice), printre
care şi teza de doctorat, semnate de domnul Cristian Eduard Ştefan, conferenţiar universitar la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, dar şi Marian Claudiu Ţupulan, profesor universitar şi
coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti.
- multiple situaţii punctuale de plagiat şi autoplagiat în lucrări ştiinţifice, lucrări care au fost incluse
în lista de verificare ale unor cadre didactice, care au concurat pentru diverse posturi didactice la Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, unii dintre aceştia aflaţi în activitate, alţii pensionaţi;
- o serie de angajaţi sau foşti angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, care sunt autori sau coautori
ai lucrărilor semnate de cadrele didactice de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
vizate de sesizare;

Situaţia I:
Astfel, teza de doctorat a lui Cristian Eduard Ştefan, titlul „Managementul activităţilor privind dispariţia
minorilor" a fost susţinută în şedinţă publică în data de 17 decembrie 2010, coordonatorul acestuia fiind profesorul
Ioan Dascălu. Teza de doctorat este, în bună măsură, o compilaţie masivă de texte şi conţinut publicat anterior
în alte lucrări, mare parte a lor semnate şi de acesta în calitate de coautor, dar semnate şi de alte persoane.
Normele academice nu interzic preluarea în teza de doctorat a unor texte de autor publicate anterior. Ba chiar
este obligatoriu ca studentul doctorand să aibă activitate de cercetare pe parcursul studiilor doctorale şi să publice
rezultatele acestor cercetări. Totuşi, atunci când conţinutul publicat în perioada studiilor doctorale este inclus în teză,
doctoranzii trebuie să menţioneze acest lucru în introducerea tezei, astfel încât modul de realizare a lucrării finale să
fie cunoscut atât de referenţii evaluatori, cât şi de publicul interesat de conţinutul acesteia.
Cristian Eduard Ştefan preia în teza sa de doctorat conţinut publicat anterior în cel puţin şase cărţi şi cel puţin
două articole ştiinţifice. Acesta nu menţionează faptul că a inclus în teză conţinut publicat anterior, fapt care ridică o
problemă de respectare a normelor de realizare a unei teze de doctorat.
Toate lucrările-sursă sunt semnate în coautorat cu alte persoane, iar contribuţia individuală a fiecărui coautor
nu este cunoscută. Din acest motiv, nu se poate determina dacă Ştefan comite doar autoplagiat - prin includerea în
teza de doctorat a conţinutului semnat de el în respectivele lucrări - sau comite şi plagiat - prin copierea şi însuşirea
conţinutului scris de coautorii lui.
Teza de doctorat a lui Cristian Eduard Ştefan a fost publicată de acesta în 2011, la Editura Sitech, sub
titlul „Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor".
Cristian Eduard Ştefan apare drept coautor este „Globalizarea traficului de copii", apărută în 2006 la Editura
Sitech din Craiova, semnată de Ion Chipăilă (coordonator), Constantin Drăghici, fost profesor la Academia de Poliţie,
şi Ligia Teodora Pintilie, lector la Academia de Poliţie.
137 de pagini din această carte sunt incluse în volumul „Traficul de minori şi crima organizată ", publicat
în 2008 la Editura Sitech şi semnat de Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, profesor la Academia de Poliţie,
Cristian Eduard Ştefan şi Adrian Angheluş. În această carte nu se precizează că o parte din text a fost publicat
anterior. Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan şi Adrian Angheluş comit în acest caz plagiat, pentru că
semnează conţinut publicat anterior de alte persoane.
20 de pagini din „Globalizarea traficului de copii", care se regăsesc şi în „Traficul de minori şi crima
organizată", au fost incluse şi în teza lui Cristian Eduard Ştefan. Acesta nu menţionează în mod explicit, în
Introducerea tezei, faptul că a preluat 20 de pagini din „Globalizarea traficului de copii", aşa cum cer normele de
redactare. 33 de pagini din „Traficul de minori şi crima organizată" se regăsesc, în final, în teza lui Ştefan.
În anul 2010, apare la Editura Sitech lucrarea „Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi
masteranzilor din Academia de Poliţie", semnată de Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan. 131 de
3

pagini din această carte se regăsesc în teza de doctorat a lui Ştefan fără menţiunea că textele din aceste pagini
au fost publicate anterior într-o altă lucrare.
Volumul „Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie "
are la bază conţinut reciclat dintr-o altă carte publicată anterior. Este vorba despre 199 de pagini din
„Procedura dării în urmărire", lucrare apărută în anul 2008 la Editura Sitech şi semnată de Ioan Dascălu, Adrian
Dumitrescu şi Cristian Eduard Ştefan. Conţinut din cartea „ Procedura dării în urmărire " ajunge, indirect, în
teza de doctorat a lui Ştefan.
Pentru că reciclează conţinut publicat anterior în cartea „Urmărirea judiciară...", Cristian Eduard
Ştefan comite autoplagiat, iar Gheorghe Popescu de plagiat.
Lucrarea „Dispariţia voluntară a minorilor" a apărut în anul 2009 la Editura Sitech, avându-i ca autori pe
Ioan Dascălu şi Cristian Eduard Ştefan. Conţinutul acestei cărţi este reciclat de încă trei ori într-un format identic.
Cea mai mare parte a volumului „Dispariţia voluntară a minorilor" este inclusă în cartea „Dispariţia
minorilor. Concept, etiologic şi tipologii", publicată în anul 2010, în luna ianuarie, tot la Editura Sitech. Noua
lucrare rezultată este semnată de Cristian Eduard Ştefan alături de soţia lui, Luiza Anastasia Ştefan, care
lucrează în Serviciul Român de Informaţii. Cristian Eduard Ştefan comite autoplagiat, iar Luiza Anastasia
Ştefan, plagiat pentru conţinutul publicat anterior sub semnătura altor persoane.
Conţinutul cărţii „ Dispariţia voluntară a minorilor" a fost „topit" în teza de doctorat a lui Ştefan până
la pagina 124, iar cel al lucrării “Dispariţia minorilor. Concept, etiologie şi tipologii", până la pagina 199.
O nouă carte a fost publicată prin replicarea conţinutului acestor două volume în anul 2011 „Cauzalitatea şi tipologia dispariţiilor de minori". Această lucrare, fără nici o editură inscripţionată pe copertă,
este semnată de Grigore Stolojescu, Cristian-Eduard Ştefan, Ştefan Radu şi Alexandru-Georgian Stolojescu.
În cazul acestei cărţi noi, Ştefan comite autoplagiat, iar Grigore Stolojescu, Ştefan Radu şi AlexandruGeorgian Stolojescu comit plagiat pentru că îşi însuşesc conţinut publicat anterior de alte persoane.
O altă lucrare al cărei conţinut se regăseşte în teza de doctorat a lui Cristian Eduard Ştefan este
„Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de minori. Curs pentru
Masterat", semnată de Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan, publicată la
Editura Sitech în 2011.
Acest volum este identic cu lucrarea „Traficul de minori şi crima organizată", apărută în anul 2008 la
Editura Sitech şi semnată de Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard Ştefan şi Adrian
Angheluş. Ambele lucrări au conţinut reciclat din cartea „ Globalizarea traficului de copii" (2006), coordonată de
Ion Chipăilă, apărută la Editura Sitech din Craiova.
Totuşi, în „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de minori.
Curs pentru Masterat" are în plus Capitolul II (de la pagina 41 la 81), care este copiat din teza de doctorat a
lui Ştefan, de la pagina 283 la 320, iar apoi de la 342 până la 348.
Pentru situaţia descrisă mai sus, Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan
comit plagiat, iar Cristian Eduard Ştefan comite şi autoplagiat.
O parte din conţinutul tezei este republicat într-o altă carte. 129 de pagini din teza de doctorat se regăsesc
în „Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru maşterat" (2012), apărută la Editura Sitech
şi semnată de Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan. Marin-Claudiu
Ţupulan şi Gheorghe Popescu comit plagiat.
Cristian Eduard Ştefan semnează o nouă carte care reciclează conţinut din teza de doctorat, de această
dată în calitate de coordonator. Este vorba despre „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă",
apărută la Editura Sitech, şi care îi mai are drept autori pe Cătălin-George Safta, Ştefan Gabriel Dascălu şi
Constantin Florea.
Lucrarea „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă" este, în realitate, teza de doctorat a lui
Cătălin-George Safta, care are exact acelaşi titlu şi care a fost susţinută public tot în 2013 şi tot sub coordonarea lui
Ioan Dascălu.
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În acest caz, Cătălin-George Safta, Ştefan Gabriel Dascălu şi Constantin Florea comit plagiat.
Cristian Eduard Ştefan reciclează o serie de articole în cărţi, dar şi direct în teza de doctorat, iar, apoi, din
teză „smulge" mai multe pagini pe care le transformă în articole pe care le publică în reviste ştiinţifice, umflându-şi,
astfel, punctajele.

Situatia II:
Cristian Eduard Ştefan semnează nu mai puţin de 6 cărţi şi 4 articole ştiinţifice care au drept subiect etica şi
deontologia poliţiştilor. Patru din cele şase cărţi au conţinutul reciclat, într-o proporţie mai mică sau mai mare, iar
toate cele 4 articole sunt, de fapt, texte extrase din cele 4.
Prima carte din această serie – “Etică şi deontologie poliţienească" — apare în anul 2011 şi îi are drept
autori pe Robert Morar, profesor şi conducător de doctorate la Academia de Poliţie, Grigore Stolojescu, comisar-şef
şi fost director al Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Ministerul de Interne, si Cristian Eduard Ştefan.
În 2012, cea mai mare parte a conţinutului acestei cărţi este publicat sub un alt titlu: „Etica şi
deontologia profesională. Curs universitar". Cei care semnează această carte sunt Adrian Iacob, fostul rector
al Academiei de Poliţie, şi Cristian Eduard Ştefan. În volumul din 2012 nu sunt preluate capitolele II şi III şi nici
capitolele XII şi XIII ale volumului din 2011. Singurul conţinut suplimentar constă în paragrafe noi adăugate
sporadic. Pentru că a reciclat conţinutul cărţii din 2011, Cristian Eduard Ştefan comite autoplagiat. Adrian
Iacob comite plagiat, având în vedere că semnează conţinutul unei cărţi publicate anterior de alţi autori.
Primele 6 pagini din cartea din 2011, „Etică şi deontologie poliţienească", sunt copiate în volumul „Etica
şi deontologia în sistemul penitenciar", apărut în 2013 şi semnat de Ştefan ca unic autor.
Conţinutul cărţii din 2011 - reprodus o dată într-o carte publicată în 2012 - este reciclat într-un nou volum „Etică şi deontologie. Curs universitar pentru uzul studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie" - pe care Cristian
Eduard Ştefan îl publică în 2016 ca unic autor. Acest volum este trecut de Ştefan în fişa de verificare a criteriilor
pentru postul de conferenţiar şi a fost punctat cu punctajul maxim acordat unui curs - 5 puncte.

Situaţia III:
În 2008, Cristian Eduard Ştefan publică la Editura Sitech cartea „Procedura dării în urmărire" împreună cu
coordonatorul lui ştiinţific, Ioan Dascălu, şi cu Adrian Dumitrescu, fost comisar-şef la Direcţia de investigaţii
criminale din cadrul Serviciului urmăriri al Poliţiei Române. Această carte devine sursă pentru alte trei lucrări, toate
publicate ulterior:
1. “Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie", apărută
în 2010 la Editura Sitech şi semnată de Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan.
2. „Metode şi tehnici operative", apărută în 2011 la Editura Sitech şi semnată de Robert Morar
(coordonator), Grigore Stolojescu şi Cristian Eduard Ştefan.
3. „ Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru masterat", apărută în 2012 la Editura
Sitech şi semnată de Marin Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu şi Cristian- Eduard Ştefan.
O parte din conţinutul cărţii „Urmărirea judiciară" (de la pagina 73 la 148) se suprapune cu cel din
volumul „Metode şi tehnici operative" (la pagina 289 la 361).
Cartea „Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru masterat" (2012) este încropită
din reciclarea conţinutului din două lucrări distincte. Jumătate de carte este copiată din „Procedura dării în
urmărire" (2008), iar cealaltă jumătate este din teza de doctorat a lui Ştefan, „Managementul activităţilor
privind dispariţia minorilor".
În cazul acestor lucrări, Cristian Eduard Ştefan comite autoplagiat, iar Gheorghe Popescu, Robert
Morar (profesor şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie), Grigore Stolojescu şi Marin Claudiu
Ţupulan (profesor şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie) comit plagiat.
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4. Situaţia IV:
În anul 2011, Cristian Eduard Ştefan publică la Editura Sitech trei cărţi al căror conţinut este reciclat în
buclă:
1. „Metode şi tehnici operative", semnată de Robert Morar (coordonator), Grigore Stolojeseu şi Cristian
Eduard Ştefan;
2. „Tehnici speciale de supraveghere şi cercetare", semnată de Cristian Eduard Ştefan şi Julia
Mraviov;
3. „Managementul activităţilor de protecţie a informaţiilor", semnată de Ţupulan Marin-Claudiu,
Popescu Gheorghe şi Cristian Eduard Ştefan.
Conţinut din cartea „Metode şi tehnici operative" se regăseşte şi în „Tehnici speciale de supraveghere
şi cercetare", dar şi în „Managementul activităţilor de protecţie a informaţiilor". Cristian Eduard Ştefan comite
autoplagiat în cazul tuturor celor 5 cărţi pe care îşi pune semnătura şi care au fost încropite cu conţinutul
reciclat din cartea „Procedura dării în urmărire".
Toţi autorii care semnează aceste cinci cărţi alături de Cristian Eduard Ştefan comit plagiat. Este vorba
despre Gheorghe Popescu, Robert Morar, Grigore Stolojescu, Marin- Claudiu Ţupulan şi Julia Mraviov.
Cristian Eduard Ştefan reciclează în cartea „Procedura dării în urmărire" (2008) un articol publicat
cu un an înainte (2007) în Revista „Dreptul". În plus, tot din această carte reciclează conţinut pe care îl
transformă în două articole, unul publicat în volumul unei conferinţe organizate de Universitatea RomânoAmericană (2008), iar cel de-al doilea în Revista „Dreptul".

Situaţia VI:
În 2008, Cristian Eduard Ştefan semnează din poziţia de al patrulea autor volumul „Organizaţia criminală a
drogurilor", apărut la editura Sitech. Celelalte persoane care figurează drept coautori sunt: Ioan Dascălu,
conducătorul de doctorat al lui Ştefan, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard Ştefan şi Laurenţiu
Giurea, cu toţii profesori la Academia de Poliţie.
În 2011, Cristian Eduard Ştefan îşi pune semnătura pe un curs universitar alături de Marin-Claudiu
Ţupulan şi Gheorghe Popescu cu titlul „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii
circumscrise traficului de droguri. Curs universitar pentru masterat". Conţinutul cărţii din 2008 este preluat
aproape în totalitate din cea din 2011. Există o singură deosebire: Capitolul III, „Procedura obţinerii ilicite a
drogurilor" (pp. 133 - 170) din „Organizaţia criminală a drogurilor" nu a fost inclus în „Managementul activităţilor
de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de droguri. Curs universitar pentru masterat".
Cristian Eduard Ştefan şi Marin-Claudiu Ţupulan comit autoplagiat în cazul cărţii din 2011. Gheorghe
Popescu, care semnează o carte semnată anterior de alţi autori, comite plagiat.

Situaţia VII:
Cristian Eduard Ştefan reciclează o altă carte, apărută în 2008, în alte două lucrări.
Primul volum, cu titlul „Metodologia investigării infracţiunilor ", apare la Editura Sitech în anul 2008 sub
semnăturile lui Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Laurenţiu Giurea şi Cristian Eduard Ştefan, coautori
tradiţionali. Pe pagina 3 din interiorul cărţii apare menţiunea „Curs universitar".
În 2010, o nouă carte cu titlul „Metodologia investigării infracţiunilor " apare la Editura Sitech sub
semnătura lui Ioan Dascălu, conducătorul de doctorat a lui Ştefan, şi a lui Florin Cotea, fost ofiţer de poliţie
rutieră. Conţinutul cărţii este identic cu cel publicat în anul 2008 cu acelaşi titlu.
În cazul acestei cărţi, Ioan Dascălu comite autoplagiat, iar poliţistul Florin Cotea, autoplagiat.
În 2012, la Editura Sitech apare cartea cu titlul „Metodologia investigării infracţiunilor". Aceeaşi lucrare,
acelaşi titlu, dar fără menţiunea “Curs universitar" pe copertă sau în interior, este publicată de această dată cu doi
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autori în plus faţă de cea din 2008. Din prim-autor, Ioan Dascălu devine coordonator, iar cei doi autori
suplimentari sunt Ştefan Gabriel Dascălu, fiul lui Ioan Dascălu şi fost asistent universitar la Academia de
Poliţie, şi Florian Coman, profesor şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie. Acest volum are o altă
copertă, iar nicăieri în interiorul acesteia nu se menţionează că ar fi vreo ediţie nouă a cărţii din 2008 sau din 2010.
Această lucrare are un capitol în plus faţă de cele apărute în 2008 şi 2010, Capitolul XII (pp. 229 - 239).
Autorii care au semnat cartea „Metodologia investigării infracţiunilor" atât în 2008 cât şi în 2012 comit
autoplagiat. Ştefan Gabriel Dascălu şi Florian Coman, care îşi însuşesc conţinut semnat anterior de alte
persoane, comit plagiat.

Situatia VIII:
Cristian Eduard Ştefan devine în 2009 coautor al unui tratat de 1.000 de pagini despre criminalitatea organizată,
publicat în două volume la Editura Sitech. Lucrarea „Criminalitatea organizată. Tratat de teorie şi practică
judiciară", Volumul I şi II, a apărut la Editura Sitech sub coordonarea lui Ioan Dascălu. Coautori ai acestor
volume sunt Robert Sorin Negoiţă, Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan, Costel Pelcaru, Cătălin Ţone, Virgil
Spiridon, Dan Bîrlă.
Ambele volume conţin texte publicate anterior în alte lucrări.
Volumul 1 are cel puţin 141 de pagini copiate din cartea „Organizaţia criminală a drogurilor", semnată de
Ioan Dascălu, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard Ştefan şi Laurenţiu Giurea, publicată în anul
2008 la Editura Sitech.
Volumul 2 conţine cel puţin 119 pagini copiate din cartea „Bioterorismul în societatea modernă", semnată de
Ioan Dascălu (coordonator), Mariana Daniela Marica, Cristian Eduard Ştefan, Septimiu Mihai Marica.
„Bioterorismul în societatea modernă" a fost publicată în luna martie 2009, pe când „Criminalitatea organizată.
Tratat de teorie şi practică judiciară" a apărut în luna iulie 2009.
Robert Sorin Negoiţă, Adrian Iacob, Costel Pelcaru, Cătălin Ţone, Virgil Spiridon şi Dan Bîrlă comit
plagiat pentru că preiau conţinut publicat anterior de alţi autori. Cristian Eduard Ştefan şi Ioan Dascălu comit
autoplagiat pentru că reciclează într-o carte nouă conţinut publicat anterior.

Situatia IX:
Cristian Eduard Ştefan semnează alături de Grigore Stolojescu - care figurează drept coordonator - şi
Constantin Drăghici cartea „Criminalistică. Metode şi tehnici de identificare şi cercetare. Compendiu
universitar", publicată la Editura Sitech.
Cartea reciclează aproape tot conţinutul volumului „Tratat de tehnică criminalistică”, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, publicată în anul 2009 de Constantin Drăghici, fost profesor la Academia de Poliţie, şi Adrian Iacob, fostul
rector al instituţiei. Practic, structura cărţii din 2009 este păstrată, fiind adăugate, pe ici, pe colo, fraze sau paragrafe
noi.
Constantin Drăghici, care a semnat şi lucrarea din 2009, şi pe cea din 2015 comite autoplagiat, pe când
Cristian Eduard Ştefan şi Grigore Stolojescu, care semnează conţinut publicat anterior de alte persoane, comit
plagiat.”
La sesizare nu sunt ataşate documente doveditoare – lucrările din speţă.
În cuprinsul sesizării se face trimitere la un articol publicat în 10.03.2020 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/urgia-la-academia-de-politie-vii-decanul-facultatii-de-politie-marele-maestru-al-cartilorclona
Dosar: - Sesizarea înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 de la jurnalist Emilia Şercan - publicaţia independentă online PressOne, editată de S.C. Press One Media S.R.L. Cluj-Napoca –vs. mai multe cadre didactice de la Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, care preia un articol din un articol publicat în 10.03.2020 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/urgia-la-academia-de-politie-vii-decanul-facultatii-de-politie-marele-maestru-alcartilor-clona
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La sesizare nu sunt ataşate documente doveditoare – lucrările din speţă; urmează a fi solicitate de la petentă şi
de la APAIC.
- Anexe la articol de presă:
- Lista cărților și revistelor tehnico-științifice subvenționate de stat prin Ministerul Educaţiei în anul
2011, unde apare la poziţia 297 “Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor”, Ştefan
Cristian-Eduard, Editura Sitech Craiova, tiraj 200 ex., suma acordată - 7 000 lei;
- CV Cristian Eduard Ştefan;
- Comunicat de presă din 21 martie 2019 emis de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” , în
care se menţionează: “în scopul clarificării tuturor alegațiunilor apărute în presă și în mediul online, la solicitarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne, conducerea Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” a stabilit în ședința Consiliului de Administrație de astăzi, cu unanimitate
de voturi ca tezele de doctorat ale rectorului, prorectorilor, decanilor și șefilor de servicii să fie
depuse în termen de o săptămână în format electronic/letric la Comisia de etică pentru a fi verificate
antiplagiat. Verificarea antiplagiat a tezelor de doctorat a persoanelor sus menționate se va face
indiferent de anul când au fost susținute sau universitatea unde au fost finalizate aceste studii.”
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 18.07.2019, intitulat “Urgia la Academia de Poliție: în căutarea tezelor dispărute (II)’’:
https://pressone.ro/urgia-la-academia-de-politie-in-cautarea-tezelor-disparute-ii, în care se afirmă următoarele:
”80 de teze de doctorat susținute în perioada 2011-2016 nu se regăsesc în format electronic în arhiva
Academiei de Poliție, iar alte trei teze nu există nici letric (în format tipărit). Acestor teze dispărute li se adaugă
și lucrările științifice a doi decani din Academia de Poliție care conduc cele mai importante două facultăți ale
instituției – și care nu sunt de găsit în format electronic: cel al Facultății de Poliție și cel al Facultății de Științe
Juridice și Administrative. Ambii și-au obținut titlurile înainte de 2011.
(…) Constatările se regăsesc în Raportul Corpului de Control al Ministrului de Interne, care timp de
două luni a făcut verificări extinse asupra tezelor de doctorat susținute după anul 2011. Cea mai dură măsură luată în
baza Raportului Corpului de Control de către Ministerul de Interne a fost să sesizeze Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sector 1 pentru patru infracțiuni constatate la Academia de Poliție: abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și
neglijență în serviciu. Potrivit unor surse din Ministerul de Interne și din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1,
acuzațiile îi vizează în mod direct pe Marius Ștefan Mihăilă, șeful Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Poliție;
pe Remus Tamaș, secretarul Școlii Doctorale; și pe Cătălin Doroș, șeful structurii informatice din Academia de
Poliție.
(…) Cele patru persoane care nu au predat Comisiei de Etică tezele în format electronic, pentru a fi verificate,
au invocat motive dintre cele mai stranii, care sunt contabilizate în Raportul Corpului de Control. (…) Cristian
Eduard Ștefan, decanul Facultății de Poliție, a refuzat să explice de ce nu a predat teza de doctorat către
Comisia de Etică.”
Din acest articol de presă rezultă faptul că este posibil că teza de doctor a d-lui Cristian Eduard Ștefan
să nu se mai găsească în arhiva Academiei de Poliţie.

Analiza preliminară a speţei:
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 şi
conform art. 3 alin. 1-3 din Ordinul MEC nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea
sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la
existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, coroborate cu prevederile art. 1 din Anexa nr. 3 la acest
ordin - Metodologie privind soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau
de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat:
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“Art. 3: (1) CNATDCU analizează şi decide asupra sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de
calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, în
conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite de către CNATDCU, poate lua una sau mai multe
dintre măsurile prevăzute la art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3)În cazul în care prin raportul menţionat la alin. (2) se propun măsurile prevăzute la art. 170 alin. (1) lit.
a) şi c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării decide
asupra acestora conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.”
“Art. 1 Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de studii universitare de
doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului
Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la
nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în
cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor.”, este
necesară:
- declinarea parţială a competenţei soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 către
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) de pe lângă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare privind acuzaţiile de plagiat şi autoplagiat
în teza de doctor susţinută de dl. Cristian Eduard Ştefan în data de 17.12.2010 la Şcoala Doctorală a Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti,
- informarea petentei jurnalist Emilia Şercan cu privire la declinarea parţială a competenţei
soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât
priveşte capătul de sesizare privind acuzaţiile de plagiat şi autoplagiat în teza de doctor susţinută de dl.
Cristian Eduard Ştefan în data de 17.12.2010 la Şcoala Doctorală a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti;
- informarea (prin intermediul APAIC) a pârâtului principal conf. univ. Cristian Eduard Ştefan şi a
tuturor celorlalţi pârâţi cu privire la declinarea parţială a competenţei soluţionării Sesizării înregistrată cu
nr. 936/9.03.2021 către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare privind acuzaţiile
de plagiat şi autoplagiat în teza de doctor susţinută de dl. Cristian Eduard Ştefan în data de 17.12.2010 la
Şcoala Doctorală a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti;
- informarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti cu privire la declinarea
parţială a competenţei soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 către Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) de pe lângă Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, cât priveşte capătul de sesizare privind plagiat şi autoplagiat în teza de doctor susţinută de dl.
Cristian Eduard Ştefan în data de 17.12.2010 la Şcoala Doctorală a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti;
- informarea CNATDCU, a petentei jurnalist Emilia Şercan, a pârâtului principal conf. univ. Cristian
Eduard Ştefan şi a tuturor celorlalţi pârâţ, a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti cu
privire la reţinerea de CNECSDTI spre soluţionare a capătului din Sesizarea nr. 936/9.03.2021 privind
acuzaţiile cu privire la plagiat şi autoplagiat din cărţile şi articolele pârâţilor din sesizare, respectiv acuzaţiile
privind utilizarea acestor lucrări la concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice.
2. În conformitate cu prevederile:
- art. 42 alin. 2 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică
şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;
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- art. 21 şi 23 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 dispune următoarele: “Art. 21:(1) CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre
următoarele situaţii: a)atunci când la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori
electronic, după raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa
abatere s-a produs; b) atunci când comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a
avut loc nu a elaborat un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. (2)În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către
conducerea unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia,
conform legii.
Art. 23: (1)În vederea respectării prevederilor art. 42 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (6) din Legea nr. 206/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor prevăzute de acestea, secretariatul CNECSDTI are
obligaţia de a informa conducerea unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc, prin poştă cu
confirmare de primire şi prin corespondenţă electronică şi scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind
recepţia unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a fost primită (…). (2)În vederea informării conducerii
unităţii sau instituţiei în care a avut loc presupusa abatere, sesizarea/contestaţia este anonimizată pentru
protejarea persoanei fizice sau juridice care a depus-o.
(4)Secretariatul CNECSDTI informează oficial persoana reclamată, prin corespondenţă electronică
şi/scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind depunerea unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a
fost primită, în aceleaşi condiţii ca la alin. (2).”;
- art. 24 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: “(4) Secretariatul CNECSDTI informează oficial persoana reclamată, prin
corespondenţă electronică şi/scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind depunerea unei contestaţii/sesizări
şi data la care aceasta a fost primită, în aceleaşi condiţii ca la alin. (2).”, este necesar ca:
- secretariatul CNECSDTI să informeze Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
că există Sesizarea înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 şi să o înainteze, spre competentă soluţionare în Comisia
de etică de la nivelul instituţiei în care presupusa abatere a avut loc - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti, cu anonimizarea datelor privind petentul;
- secretariatul CNECSDTI să informeze petenta - jurnalist Emilia Şercan că Sesizarea nr.
936/9.03.2021, anonimizată cu privire la petent, a fost transmisă conducerii Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti spre competentă soluţionare în Comisia de etică de la nivelul instituţiei în care
presupusa abatere a avut loc;
- secretariatul CNECSDTI să informeze (prin intermediul APAIC) pârâtul principal conf. univ.
Cristian Eduard Ştefan şi ceilalţi pârâţi că există Sesizarea înregistrată cu nr. 936/9.03.2021 şi să o înainteze
acestora, anonimizată cu privire la petent, şi să îi informeze că a fost transmisă conducerii Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti spre competentă soluţionare în Comisia de etică de la nivelul instituţiei
în care presupusa abatere a avut loc.
3. În conformitate cu prevederile:
- art. 22 lit. c 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 dispune următoarele:
“Art. 22 : Sesizarea/Contestaţia depusă este admisibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
c) să prezinte anexat pe suport electronic sau în format electronic (scanat) orice document în susţinerea
sesizării; se prezintă copii ale documentelor consultate în limba română sau în limbi străine, în baza cărora se
face sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (biblioteci, reviste,
cărţi publicate); “, este necesar ca:
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- secretariatul CNECSDTI să solicite petentei - jurnalist Emilia Şercan transmiterea la CNECSDTI
prin poştă ori on-line pe suport electronic/hârtie, în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data comunicării,
a următoarelor lucrări ştiintifice menţionate în Sesizarea nr. 936/9.03.2021:
Situaţia I :
- cartea “Globalizarea traficului de copii", Ion Chipăilă (coordonator), Constantin Drăghici, Cristian Eduard
Ştefan, Ligia Teodora Pintilie, Editura Sitech, Craiova, 2006;
- cartea „Traficul de minori şi crima organizată ", Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard
Ştefan, Adrian Angheluş, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Procedura dării în urmărire", Ioan Dascălu, Adrian Dumitrescu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura
Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Traficul de minori şi crima organizată", Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard
Ştefan şi Adrian Angheluş, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Dispariţia voluntară a minorilor" , Ioan Dascălu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova,
2009;
- articolul “Analiza fenomenului traficului de minori în România”, Costel Pelcaru, Cristian Eduard Ştefan
Revista de Investigare a Criminalităţii nr. 3/2009;
- articolul “Aspecte teoretice şi practice privind răpirile parentale internaţionale”, Cristian Eduard Ştefan.
Adrian Angheluş, Revista Studii de Securitate Publică, nr. 5/2010;
- cartea „Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie",
Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Dispariţia minorilor. Concept, etiologic şi tipologii", Cristian Eduard Ştefan, Luiza Anastasia
Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- teza de doctorat „Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor", a d-lui Cristian Eduard Ştefan,
susţinută la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în şedinţă publică în data de 17.12.2010,
conducătorul de doctorat al acestuia fiind prof. univ. Ioan Dascălu;
- articolul “Dispariţiile de origine necunoscută ale minorilor", Cristian Eduard Ştefan, Revista Română de
Criminalistică nr. 3/2011. Editura Luceafărul S.A Bucureşti ;
- cartea „Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor", Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
- cartea „Cauzalitatea şi tipologia dispariţiilor de minori". Grigore Stolojescu, Cristian-Eduard Ştefan,
Ştefan Radu, Alexandru-Georgian Stolojescu, 2011, Editura – necunoscută;
- cartea „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de minori.
Curs pentru Masterat", Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova,
2011;
- articolul “Cadrul convenţional european în domeniul dispariţiilor de minori”, Cristian Eduard Ştefan, Ion
Drăghici, Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Uniunea Europeană - spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie", 24 noiembrie 2011, Academia de Poliţie .Al. I. Cuza" Bucureşti;
- articolul “Rolul organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea dispariţiilor de minori”,
Cristian Eduard Ştefan, Alexandru Irinel Moraru, Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Uniunea
Europeană - spaţiu de libertate, securitate şi justiţie", 24 noiembrie 2011, Academia de Poliţie .Al. l.Cuza"
Bucureşti, Revista Studii de Securitate Publică nr. 4/2012, Editura Sitech, Craiova;
- cartea „Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru maşterat", Marin-Claudiu Ţupulan,
Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2012;
- cartea „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă", Cristian Eduard Ştefan (coord.), CătălinGeorge Safta, Ştefan Gabriel Dascălu, Constantin Florea, Editura Sitech, Craiova, 2013;
- teza de doctorat „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă", Cătălin-George Safta, susţinută
public la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în 2013, conducătorul de doctorat al acestuia
fiind prof. univ. Ioan Dascălu;
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Situaţia II:
- cartea “Etică şi deontologie poliţienească" , Robert Morar, Grigore Stolojescu, Cristian Eduard Ştefan,
2011, Editură neidentificată;
- cartea “Etica şi deontologia profesională. Curs universitar", Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan, 2012,
Editură neidentificată;
- cartea „Etica şi deontologia în sistemul penitenciar", Cristian Eduard Ştefan, 2013;
- „Etică şi deontologie. Curs universitar pentru uzul studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie", Cristian
Eduard Ştefan, 2016.
Situaţia III:
- articolul “Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura executării mandatului european de
arestare”, Constantin Drăghici, Cristian Eduard Ştefan, Revista “Dreptul” nr. 10/2007, Editura C.H. Beck,
Bucureşti;
- articolul “Unele consideraţi privind mandatul european de arestare”, Ştefan Prună, Cristian Eduard Ştefan,
Simpozionul cu participare internaţională "Instituţii Juridice contemporane în contextul integrării Românie în UE",
ediţia a II-a, Bucureşti, 2008, Universitatea Romăno-Americană, Facultatea de Drept;
- cartea „Procedura dării în urmărire", Cristian Eduard Ştefan, Ioan Dascălu, Adrian Dumitrescu, Editura
Sitech, Craiova, 2008;
- articolul “Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura dării în urmărire”, Cristian Eduard Ştefan,
Revista “Dreptul" nr. 7/2010, Editura Universul Juridic. Bucureşti;
- cartea “Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie",
Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Metode şi tehnici operative", Robert Morar (coord.), Grigore Stolojescu, Cristian Eduard Ştefan,
Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „ Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru masterat", Marin Claudiu Ţupulan,
Gheorghe Popescu, Cristian- Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2012;
Situaţia IV:
- cartea „Metode şi tehnici operative", semnată de Robert Morar (coord.), Grigore Stolojescu, Cristian
Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Tehnici speciale de supraveghere şi cercetare", Cristian Eduard Ştefan, Julia Mraviov, Editura
Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Managementul activităţilor de protecţie a informaţiilor", Ţupulan Marin-Claudiu, Popescu
Gheorghe, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2011.
Situaţia VI:
- cartea „Organizaţia criminală a drogurilor", Ioan Dascălu, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian
Eduard Ştefan, Cristian Eduard Ştefan, Laurenţiu Giurea, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de droguri. Curs
universitar pentru masterat", Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
Situaţia VII:
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor“ - curs universitar, Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan,
Laurenţiu Giurea, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor ", Ioan Dascălu, Florin Cotea, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor", Ioan Dascălu (coord.), Marin-Claudiu Ţupulan, Laurenţiu
Giurea, Cristian Eduard, Ştefan Gabriel Dascălu, Florin Coman, Editura Sitech, Craiova, 2012;
Situatia VIII:
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- cartea „Organizaţia criminală a drogurilor", Ioan Dascălu, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian
Eduard Ştefan, Laurenţiu Giurea, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Bioterorismul în societatea modernă", Ioan Dascălu (coord.), Mariana Daniela Marica, Cristian
Eduard Ştefan, Septimiu Mihai Marica, Editura Sitech, Craiova, martie 2009;
- articolul “Evaluarea ameninţărior privind criminatitatea organizată în spaţiul Uniunii Europene”, Ştefan
Prună, Cristian Eduard Ştefan, 2009, Simpozionul cu participare internaţională "Instituţii juridice contemporane in
contextul integrării României în UE", ediţtia a III-a Bucureşti, 2009, Universitatea Româno-Americană, Facultatea
de Drept;
- cartea „Criminalitatea organizată. Tratat de teorie şi practică judiciară", volumul I şi II, Ioan Dascălu
(coord.), Robert Sorin Negoiţă, Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan, Costel Pelcaru, Cătălin Ţone, Virgil Spiridon,
Dan Bîrlă, Editura Sitech, Craiova, iulie 2009;
Situatia IX:
- cartea „Tratat de tehnică criminalistică”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Constantin Drăghici, Adrian
Iacob, Editura Sitech, Craiova, 2009;
- cartea „Criminalistică. Metode şi tehnici de identificare şi cercetare. Compendiu universitar", Grigore
Stolojescu (coord.), Constantin Drăghici, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova 2015.
4. 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.”,
secretariatul CNECSDTI trebuie să solicite de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti (APAIC) transmiterea prin poştă ori on-line a următoarelor date şi documente pe suport
electronic/hârtie, în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data comunicării:
- Adresă scrisă în care APAIC să precizeze dacă următoarele persoane ocupă în prezent/au ocupat în
trecut vreo funcţie didactică în cadrul APAIC, dacă au în prezent/au avut în trecut calitatea de conducător de
doctorat în cadrul APAIC şi dacă au fost doctoranzi şi au obţinut titlul de doctor în cadrul Şcolii doctorale
APAIC (pentru verificarea informaţiilor de mai jos):
A) actuale cadre didactice ale APAIC :
- Cristian-Eduard Ştefan, conferenţiar universitar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, fost decan al Facultăţii de Poliţie, actual Prorector al APAIC, comisar-șef de poliție;
- Marian Claudiu Ţupulan, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, actual decan al Facultăţii de Poliţie, comisar-șef de poliție;
- Ioan Dascălu, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti, fost Secretar de stat, fost şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, fost sef al IPJ Timiş, fost chestor de poliţie;
- Gheorghe Popescu – profesor universitar și conducător de doctorate la Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti, membru în Comisia de Științe Militare din CNATDCU;
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- Adrian Iacob - profesor universitar şi fost rector la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, comisar şef de Poliţie;
- Robert Morar - profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti;
- Florian Coman, profesor universitar şi coordonator de doctorate la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza" din Bucureşti;
B) foste cadre didactice ale APAIC:
- Ştefan Gabriel Dascălu, fost asistent universitar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din
Bucureşti, fiul lui Ioan Dascălu;
C) doctori ai Şcolii Doctorale APAIC:
- Adrian Angheluş - Şef secţie - Comisar-şef de poliţie - Secţia 8 Poliţie- Sector 2 Bucureşti, doctor al
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2012) - având conducător de doctorat pe dl. Ţical D.;
- Grigore Stolojescu - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2010) având conducător de doctorat pe dl. Coman Florian, comisar-șef și fost director al Institutului de Studii pentru Ordine
Publică din Ministerul de Interne, cadru didactic asociat la Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa;
- Alexandru-Georgian Stolojescu - polițist la Arad, doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza" din Bucureşti (2015) - având conducător de doctorat pe dl. Morar Robert, fiul lui Grigore Stolojescu;
- Julia Mraviov (Mateucă) – doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011)
- având conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu, inspector, purtător de cuvânt la Centrul regional de refugiaţi din
Şomcuta Mare;
- Costel Pelcaru - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011) - având
conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu;
- Marian-Cătălin Ţone - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2011) având conducător de doctorat pe de dl. Ioan Dascălu;
- Constantin Victor Drăghici – doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
(2011) - având conducător de doctorat pe dl. Şerb Ştefan;
- Robert-Sorin Negoiţă - doctor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti (2012) având conducător de doctorat pe dl. Ioan Dascălu, Primar Sector 3 Bucureşti;
D) co-autori la lucrări ştiinţifice - colaboratori ai cadrelor didactice APAIC/fostelor cadre didactice
ale APAIC/doctorilor Şcolii Doctorale APAIC:
- Ştefan Radu - comisar-șef, fost şef al serviciului Arme și Muniții din IPJ Caraș-Severin;
- Cătălin-George Safta - polițist la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din Constanța;
- Constantin Florea - Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Dolj;
- Florin Cotea - fost ofițer de poliție cu gradul profesional de inspector în cadrul Direcției Generale a
Poliției Municipiului București – Brigada Rutieră;
- Virgil Spiridon – actual Director de operaţiuni al Oficiului Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice (C-PROC), fost Adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, fost Director al
Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) din Poliţia Română, ofiţer de poliţie judiciară;
- Luiza Anastasia Ştefan - soţia d-lui Cristian-Eduard Ştefan, care lucrează în Serviciul Român de
Informaţii;
- Dan Bîrlă - Comisar-şef, şeful B.C.C.O. Bucureşti;
- CV şi Listă de lucrări şi Declaraţie pe proprie răspundere depuse la concursul organizat de APAIC
pentru postul de conferenţiar universitar ocupat de dl. Cristian Eduard Ştefan; - Raportul Comisiei de
concurs APAIC pentru postul de conferenţiar universitar ocupat de dl. Cristian Eduard Ştefan; - Decizie
APAIC de numire pe postul de conferenţiar universitar pentru dl. Cristian Eduard Ştefan;
- Ordinul Ministrului Educaţiei de acordare a titlului de conferenţiar universitar pentru dl. CristianEduard Ştefan;
- Regulamentul Comisiei de etică a APAIC şi Hotărârea de aprobare a acestuia la nivelul APAIC;
- Codul de etică al APAIC şi Hotărârea de aprobare în Consiliul Ştiinţific a Codului de etică la nivelul
APAIC;
- următoarele lucrări ştiinţifice menţionate în Sesizarea nr. 936/9.03.2021:
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Situaţia I :
- cartea “Globalizarea traficului de copii", Ion Chipăilă (coordonator), Constantin Drăghici, Cristian Eduard
Ştefan, Ligia Teodora Pintilie, Editura Sitech, Craiova, 2006;
- cartea „Traficul de minori şi crima organizată ", Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard
Ştefan, Adrian Angheluş, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Procedura dării în urmărire", Ioan Dascălu, Adrian Dumitrescu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura
Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Traficul de minori şi crima organizată", Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian Eduard
Ştefan şi Adrian Angheluş, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Dispariţia voluntară a minorilor" , Ioan Dascălu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova,
2009;
- articolul “Analiza fenomenului traficului de minori în România”, Costel Pelcaru, Cristian Eduard Ştefan
Revista de Investigare a Criminalităţii nr. 3/2009;
- articolul “Aspecte teoretice şi practice privind răpirile parentale internaţionale”, Cristian Eduard Ştefan.
Adrian Angheluş, Revista Studii de Securitate Publică, nr. 5/2010;
- cartea „Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie",
Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Dispariţia minorilor. Concept, etiologic şi tipologii", Cristian Eduard Ştefan, Luiza Anastasia
Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- teza de doctorat „Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor", a d-lui Cristian Eduard Ştefan,
susţinută la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în şedinţă publică în data de 17.12.2010,
conducătorul de doctorat al acestuia fiind prof. univ. Ioan Dascălu;
- articolul “Dispariţiile de origine necunoscută ale minorilor", Cristian Eduard Ştefan, Revista Română de
Criminalistică nr. 3/2011. Editura Luceafărul S.A Bucureşti ;
- cartea „Managementul activităţilor privind dispariţia minorilor", Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
- cartea „Cauzalitatea şi tipologia dispariţiilor de minori". Grigore Stolojescu, Cristian-Eduard Ştefan,
Ştefan Radu, Alexandru-Georgian Stolojescu, 2011, Editura – necunoscută;
- cartea „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de minori.
Curs pentru Masterat", Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova,
2011;
- articolul “Cadrul convenţional european în domeniul dispariţiilor de minori”, Cristian Eduard Ştefan, Ion
Drăghici, Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Uniunea Europeană - spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie", 24 noiembrie 2011, Academia de Poliţie .Al. I. Cuza" Bucureşti;
- articolul “Rolul organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea dispariţiilor de minori”,
Cristian Eduard Ştefan, Alexandru Irinel Moraru, Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Uniunea
Europeană - spaţiu de libertate, securitate şi justiţie", 24 noiembrie 2011, Academia de Poliţie .Al. l.Cuza"
Bucureşti, Revista Studii de Securitate Publică nr. 4/2012, Editura Sitech, Craiova;
- cartea „Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru maşterat", Marin-Claudiu Ţupulan,
Gheorghe Popescu şi Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2012;
- cartea „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă", Cristian Eduard Ştefan (coord.), CătălinGeorge Safta, Ştefan Gabriel Dascălu, Constantin Florea, Editura Sitech, Craiova, 2013;
- teza de doctorat „Traficul de minori în scopul exploatării prin muncă", Cătălin-George Safta, susţinută
public la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în 2013, conducătorul de doctorat al acestuia
fiind prof. univ. Ioan Dascălu;
Situaţia II:
- cartea “Etică şi deontologie poliţienească" , Robert Morar, Grigore Stolojescu, Cristian Eduard Ştefan,
2011, Editură neidentificată;
- cartea “Etica şi deontologia profesională. Curs universitar", Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan, 2012,
Editură neidentificată;
- cartea „Etica şi deontologia în sistemul penitenciar", Cristian Eduard Ştefan, 2013;
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- „Etică şi deontologie. Curs universitar pentru uzul studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie", Cristian
Eduard Ştefan, 2016.
Situaţia III:
- articolul “Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura executării mandatului european de
arestare”, Constantin Drăghici, Cristian Eduard Ştefan, Revista “Dreptul” nr. 10/2007, Editura C.H. Beck,
Bucureşti;
- articolul “Unele consideraţi privind mandatul european de arestare”, Ştefan Prună, Cristian Eduard Ştefan,
Simpozionul cu participare internaţională "Instituţii Juridice contemporane în contextul integrării Românie în UE",
ediţia a II-a, Bucureşti, 2008, Universitatea Romăno-Americană, Facultatea de Drept;
- cartea „Procedura dării în urmărire", Cristian Eduard Ştefan, Ioan Dascălu, Adrian Dumitrescu, Editura
Sitech, Craiova, 2008;
- articolul “Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura dării în urmărire”, Cristian Eduard Ştefan,
Revista “Dreptul" nr. 7/2010, Editura Universul Juridic. Bucureşti;
- cartea “Urmărirea judiciară. Curs pentru uzul studenţilor şi masteranzilor din Academia de Poliţie",
Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Metode şi tehnici operative", Robert Morar (coord.), Grigore Stolojescu, Cristian Eduard Ştefan,
Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „ Procedura de urmărire a persoanelor. Curs universitar pentru masterat", Marin Claudiu Ţupulan,
Gheorghe Popescu, Cristian- Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2012;
Situaţia IV:
- cartea „Metode şi tehnici operative", semnată de Robert Morar (coord.), Grigore Stolojescu, Cristian
Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Tehnici speciale de supraveghere şi cercetare", Cristian Eduard Ştefan, Julia Mraviov, Editura
Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Managementul activităţilor de protecţie a informaţiilor", Ţupulan Marin-Claudiu, Popescu
Gheorghe, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2011.
Situaţia VI:
- cartea „Organizaţia criminală a drogurilor", Ioan Dascălu, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian
Eduard Ştefan, Cristian Eduard Ştefan, Laurenţiu Giurea, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- cartea „Managementul activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de droguri. Curs
universitar pentru masterat", Marin-Claudiu Ţupulan, Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
Situaţia VII:
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor“ - curs universitar, Ioan Dascălu, Marin-Claudiu Ţupulan,
Laurenţiu Giurea, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor ", Ioan Dascălu, Florin Cotea, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- cartea „Metodologia investigării infracţiunilor", Ioan Dascălu (coord.), Marin-Claudiu Ţupulan, Laurenţiu
Giurea, Cristian Eduard, Ştefan Gabriel Dascălu, Florin Coman, Editura Sitech, Craiova, 2012;
Situatia VIII:
- cartea „Organizaţia criminală a drogurilor", Ioan Dascălu, Ştefan Prună, Marin-Claudiu Ţupulan, Cristian
Eduard Ştefan, Laurenţiu Giurea, Editura Sitech, Craiova, 2008;
- cartea „Bioterorismul în societatea modernă", Ioan Dascălu (coord.), Mariana Daniela Marica, Cristian
Eduard Ştefan, Septimiu Mihai Marica, Editura Sitech, Craiova, martie 2009;
- articolul “Evaluarea ameninţărior privind criminatitatea organizată în spaţiul Uniunii Europene”, Ştefan
Prună, Cristian Eduard Ştefan, 2009, Simpozionul cu participare internaţională "Instituţii juridice contemporane in
contextul integrării României în UE", ediţtia a III-a Bucureşti, 2009, Universitatea Româno-Americană, Facultatea
de Drept;
- cartea „Criminalitatea organizată. Tratat de teorie şi practică judiciară", volumul I şi II, Ioan Dascălu
(coord.), Robert Sorin Negoiţă, Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan, Costel Pelcaru, Cătălin Ţone, Virgil Spiridon,
Dan Bîrlă, Editura Sitech, Craiova, iulie 2009;
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Situatia IX:
- cartea „Tratat de tehnică criminalistică”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Constantin Drăghici, Adrian
Iacob, Editura Sitech, Craiova, 2009;
- cartea „Criminalistică. Metode şi tehnici de identificare şi cercetare. Compendiu universitar", Grigore
Stolojescu (coord.), Constantin Drăghici, Cristian Eduard Ştefan, Editura Sitech, Craiova 2015.
Data: 22.03.2021
Semnături:
Grupul de lucru 4 – Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării
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Dr. Dacian Dragoş

Dr. Virgil Iordache
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