
 



Raport cu privire la sesizarea de plagiat  în 

cazul domnului Cenușă V. Constantin  

  

În urma studierii dosarului de caz pe platforma CNATDCU, respectiv documentele puse la dispoziție 

de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de Biblioteca Națională a României rezultă că în 

cazul lucrării de doctorat cu titlul Mitropolia Bucovinei (1918-1940), susținută de dl. Cenușă V. 

Constantin la Universitatea din Suceava, la 11 septembrie 2014, avându-l ca și coordonator științific 

pe prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, am constatat următoarele:  

La data de 21 ianuarie 2020 dl. Dumitru Valenciuc, autor al lucrării Fondul bisericesc ortodox român 

din Bucovina. Probleme controversate, publicată în 2010 la Editura Biblioteca  

„Miorița”, Câmpulung Moldovenesc, a sesizat Școala doctorală de Științe Sociale și Umaniste a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava că a identificat în teza de doctorat a d-lui Constantin  

Cenușă un plagiat după lucrarea sa.  

Comisia de Etică a universitară a Universității din Suceava s-a întrunit la data de 5 martie 2020 și în 

Raportul cu nr. 4404/5.0.2020 a dezbătut și a asumat Raportul întocmit de Comisia de analiză potrivit 

căruia într-adevăr, dl. Cenușă Constantin a plagiat în lucrarea sa de doctorat aprox. 42 de pagini din 

cele 53 ale capitolului al IV-lea al tezei de doctorat.  

Potrivit Raportului Comisiei de Etică mai sus menționat, dl. Cenușă Constantin a recunoscut preluarea 

respectivului text și își asumă consecințele.  

Luând în considerare dovezile de plagiat evidente din dosar (inclusiv recunoașterea acestui fapt de 

către cel în cauză) propunem ca domnului Cenușă V. Constantin să i se retragă titlul de doctor ce i-a 

fost atribuit prin ordinul 3181/06.02.2015 al Ministrului Educației și Cercetării  

Științifice.  

  

11.12.2020  

  

Dr. habil. Cosmin Budeancă  

  
Raport asupra sesizării de plagiat  pe 

numele domnului Cenușă V. Constantin  

  

Din analiza documentelor transmise CNATDCU de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

și Biblioteca Națională a României rezultă indubitabil plagiatul comis de dl. Cenușă V. Constantin în 

lucrarea de doctorat cu titlul „Mitropolia Bucovinei (1918–1940)”, susținută, sub coordonarea 

științifică a Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, la Universitatea din Suceava, pe data de  



11.09.2014.  

Conform Raportului Comisiei de etică universitară (nr. 4404 din 05.03.2020), dl. Cenușă Constantin a 

plagiat circa 42 din cele 53 de pagini ale capitolului al IV-lea al tezei de doctorat. Lucrarea plagiată 

(Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina: probleme controversate,  

Editura Biblioteca Miorița, Câmpulung Moldovenesc, 2010), avându-l autor pe dl. Valenciuc Dumitru, 

cel care a și reclamat IOSUD și CNADTCU această suspiciune, nu este menționată în bibliografia tezei 

d-lui Cenușă Constantin, amănunt ce denotă și intenția sa de a-și ascunde fapta.   

De asemenea, conform aceluiași Raport, dl. Cenușă Constantin a recunoscut preluarea respectivului 

text fără respectarea normelor științifice de citare.  

Având în vedere acest plagiat evident, dar și alți factori de natură cantitativă și calitativă, propun 

retragerea titlului de doctor ce i-a fost atribuit domnului Cenușă V. Constantin prin ordinul 

3181/06.02.2015.  

  

10.12.2020  

  

Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu  

 

  



 



 


