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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 12 din data 28 ianuarie 2013
cu privire la aprobarea concluziilor Comisiei de Etică cu privire la sesizarea nr. 92/08.01.2013
înaintată de doamna conf. univ. dr. Carmen TOPALĂ împotriva domnului lect. univ. dr. Liviu MITU

În conformitate cu prevederile H.G. 536/2011 cu modificările şi completările ulterioare privind
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, ţinând seama de Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Comisiei de Etică Universitară, aprobat în şedinţa de Senat din 25.09.2006, Senatul
Universităţii din Piteşti, în şedinţa din 28.01.2013

Hotărăşte:
Art.1 Aprobarea concluziilor Comisiei de Etică cu privire la sesizarea nr. 92/08.01.2013 înaintată de
doamna conf. univ. dr. Carmen TOPALĂ, împotriva domnului lect. univ. dr. Liviu MITU:
“Comisia de etică pune în vedere domnului lect. univ. dr. Liviu MITU să prezinte dovada
retransmiterii datelor editoriale ale revistelor indexate Journal of Sandi Chemical Society şi
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, în care să facă
menţiunea expresă că titlul pe care îl deţine este de lect.univ. dr. , şi nu de prof.univ. dr.
Până la prezentarea acestei dovezi dl. lect.univ. dr. Liviu MITU nu va putea folosi
eventualele articole publicate în cele două reviste în CV-ul profesional sau în promovarea
în grade ştiinţifice superioare
Totodată se menţine solicitarea adresată d-nei conf. univ. dr. Carmen TOPALĂ de a se
adresa conducerii revistei Oriental Journal of Chemistry din India pentru reglementarea
cazului de plagiat al cercetătorului indian
Luând în considerare conţinutul analizei Departamentului de Ştiinţe ale Naturii transmisă
Comisiei de Etică sub nr. 37/18.01.2013, Comisia de Etică recomandă d-lui lect. univ. dr.
Liviu MITU implicarea în activităţile colectivului de chimie din cadrul departamentului, în
special în ceea ce priveşte lucrările de licenţă şi manifestările ştiinţifice organizate de
departament”.

Art.2 Consiliul de Administraţie şi Facultatea de Ştiinţe vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Consilier juridic,

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

Jr. Doina Moraru

