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Pe perioada anului universitar 2016-2017, Comisia de Etică a UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, numită
prin Decizia Rectorului nr. 186/23.03.2016, în baza Codului de Etică şi Deontologie Profesională
Universitară şi a Regulamentului Comisiei de Etică a U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, a fost formată
din: Prof. dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu- preşedinte şi următorii membri: Prof. dr. Diana
Bulgaru-Iliescu, Prof. dr. Carmen Hanganu, Şef. lucr. dr. Corneliu Paiu, Conf. dr. Graţiela Popa,
Conf. dr. Cătălin Pricop, Conf. dr. Paul Sîrbu, studenta Cristina Dorofte, Nicoleta Năstase, Jr.
Mirela Vasilica Iacob şi secretar Andreea Dobrea. Ulterior, prin Decizia Rectorului nr.
1/05.01.2017, doamna Nicoleta Năstase a fost înlocuită cu domnul Cătălin Huceanu, în calitate
de membru al personalului administrativ, întrucât aceasta a fost numită în funcție de conducere
în cadrul UMF Iași. Ca urmare a încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului
Șef lucr. dr. Corneliu Paiu (pensionare pentru limită de vârstă), prin Decizia Rectorului nr.
509/11.07.2017, acesta a fost înlocuit cu doamna Prof. dr. Liliana Vereștiuc.
La finele anului universitar, ca urmare a pensionării doamnei Prof. dr. Cătălina ArsenescuGeorgescu, prin Decizia Rectorului nr. 802/19.09.2018, doamna Prof. Dr. Cristina Gavrilovici a
fost numită în funcția de președinte al Comisiei. La solicitarea studentei Cristina Dorofte, aceasta
este înlocuită de studenta Ștefana Luca prin aceeași decizie.
Conform Regulamentului, Comisia s-a întrunit când a fost convocată de către Preşedinte pentru a
analiza următoarele cazuri:
1. Sesizarea nr. 29078/12.12.2017, înaintată de către Consiliul Școlii Doctorale, prin care
domnul B. O. G. solicită ancheta privind titlul științific obținut de către doamna G. R. V., cu
teza de doctorat intitulată „Individualizarea tratamentului infertilității în cadrul sindromului
ovarelor polichistice”, susținută în cadrul UMF Iași la data de 29.10.2015 și confirmată la data
de 23.02.2016, având coordonator științific pe domnul Prof. Dr. M. O. Se invocă
nerespectarea standardelor de etică, inclusiv existența plagiatului în teza de doctorat
menționată.
Comisia de Etică a analizat sesizarea, documentele înaintate de Consiliul Școlii Doctorale, de
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către reclamată și de către domnul Prof. Dr. M. O. și a constatat, prin raportul de caz nr.
973/15.01.2018, existența în teza de doctorat a doamnei G. R. V. a unui viciu de formă și
anume, omisiunea menționării tuturor surselor pentru cazuistica analizată. Doamna G. R. V.,
reclamată în sesizare, nu este membru al comunității universitare și nu intră sub jurisdicția
Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, conform art.
308 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 și art. 18 alin. (1) din Regulamentul Comisiei de Etică,
motiv pentru care nu i se poate aplica niciuna dintre sancțiunile prevăzute la art. 86 și art. 87
din Regulamentul Comisiei de Etică.
2. Sesizarea nr. 3897/15.02.2018 înaintată de către conducerea Universității (adresa nr.
4292/21.02.2018), prin care solicită punctul de vedere al Comisiei de Etică cu privire la
situația sesizată prin memoriul trimis de domnul Șef lucr. dr. D. către Consiliul de Etică și
Management Universitar. Comisia de Etică constată autoritatea de lucru judecat și decide, cu
unanimitate de voturi, faptul că elementele noi analizate nu pot constitui argumente pentru
modificarea concluziilor cuprinse în raportul final nr. nr. 10365/10.05.2016, în care a
concluzionat că aspectele prezentate de reclamant nu pot fi încadrate printre faptele care
reprezintă abateri, în înțelesul Codului de Etică și Deontologie Profesională și respinge ca
nesusținută acuzația de plagiat.
3. Sesizarea nr. 9328/17.05.2018 înaintată de către Senatul UMF Iași, prin care se supun
atenției membrilor Comisiei articolul „The ultrasound scan aspect correlated with the
polycystic ovary syndrom” publicat în Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza
și rezumatul tezei de doctorat a doamnei G. R. V. Având în vedere faptul că aceste informații
și documente nu au fost supuse anterior discuțiilor Comisiei de Etică, aceasta a îndeplinit
procedura sesizării, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de Etică și a
demarat o nouă investigaţie pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care
acestea constituie abateri de la Codul de Etică şi deontologie profesională. Comisia de Etică a
analizat sesizarea, documentele înaintate de Senatul Universității și de către reclamată și a
decis, cu unanimitate de voturi, faptul că elementele noi analizate la solicitarea Senatului
Universității nu pot constitui argumente pentru modificarea concluziilor cuprinse în raportul
final nr. 973/15.01.2018.
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