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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Comisia de Etică a 
Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
AN UNIVERSITAR 2019 - 2020 

 
 
Pe perioada anului universitar 2019-2020, Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi, numită prin Decizia Rectorului, în baza Codului de Etică (parte integrantă 
a Cartei Universitare) şi a Regulamentului Comisiei de Etică a U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, a fost 
formată din:  

- Prof. dr. Cristina Gavrilovici - 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, doctorand Simona Zamfir, Cătălin Huceanu, 
Jr. Mirela Vasilica Iacob şi secretar Andreea Dobrea - în perioada octombrie 2019-iunie 
2020 (conform Deciziei Rectorului nr. 958/27.09.2019) - 

- Prof. Dr. Cristina Gavrilovici – președinte și următorii membri: Prof. Dr. Radu Ciorap – 
membru, Prof. Dr. Diana Bulgaru-Iliescu, Prof. Dr. Carmen Hanganu, Conf. Dr. Bogdan 
Mihai, Conf. Dr. Grațiela Popa, Conf. Dr. Liviu Oprea, Cătălin Huceanu, Drd. Simona 
Zamfir și secretar Andreea Dobrea-Iacobescu- începând cu luna iunie 2020 (conform 
Deciziei Rectorului nr. 620/10.06.2020):  

 
 

Conform Regulamentului, Comisia s-a întrunit când a fost convocată de către Preşedinte pentru a 
analiza următoarele cazuri: 
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1. Sesizarea nr. 13694 din data de 03.08.2020, prin care se reclamă un potenţial comportament 
academic inadecvat manifestat de către un membru al comisiei de concurs, în cadrul 
examenului de promovare pe posturile de Șef lucrări (pozițiile 15 și 16) la Disciplinile de 
Anatomie din cadrul Departamentul Științe Morfo-funcționale I, sesiunea aprilie-iulie 2020. În 
urma analizei efectuate, Comisia de Etică a decis, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenți, să respingă sesizarea. 

2. Sesizarea nr. 17094 din data de 21.09.2020 prin care se reclamă un potenţial comportament 
științific inadecvat manifestat de către un candidat în cadrul examenului de promovare pe 
posturile de Șef lucrări (pozițiile 15 și 16) la Disciplinele de Anatomie din cadrul 
Departamentului Științe Morfo-funcționale I, sesiunea aprilie-iulie 2020. În urma analizei 
efectuate, Comisia de Etică a decis, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, să 
respingă sesizarea. 

3. Sesizarea nr. 20307 din data de 12.10.2020 referitoare la un potenţial comportament 
academic inadecvat manifestat de un student față de un cadru didactic pe platforma 
MicrosoftTeams. În urma întâlnirilor și discuțiilor de consiliere și mediere avute de 
Președintele Comisiei cu cele două părți, conflictul generqat de sesizare s-a aplanat, cu 
recomandarea fermă făcută student de a consulta compartimentul SCOP. 

 
Suplimentar, în această perioadă, Comisiei de Etică i-au fost solicitate următoarele:  
1. Punctul de vedere, de către Rectorul UMF Iasi, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, ca urmare a 

notificării primite de la CNATDCU în data de 11.12.2019 (via email Rectorat UMF) cu privire la 
o potenţială situaţie de plagiat în cazul unei teze de doctorat. Comisia de Etică a analizat 
documentele existente în dosarul de doctorat şi a constatat următoarele: 

 pentru această teză de doctorat există o acuzație anterioară de plagiat, primita la 
UMF Grigore T Popa prin adresa 25381/14.11.2012. Comisia de Etică de la acel 
moment a re-dirijat sesizarea către CNECSDTI, în baza faptului că persoana acuzată de 
plagiat nu este cadru didactic al UMF Grigore T Popa Iasi, cazul fiind de compententa 
CNECSDTI, conform legii 206/mai 2004, art 42, alin 3.  

 în data de 18.12.2013 s-a primit la UMF hotărârea CNECSDTI nr 1428/22.11.2013 prin 
care se constată că autorul tezei a săvârşit unele abateri in procesul de redactare a 
tezei, cu precădere în modul de efectuare a unor citări de referinţe bibliografice, şi 
stabileşte sancţiunea Avertisment scris, conform art 14, alin (1), lit a), din legea 
206/2004. Această decizie nu a fost contestată nici de reclamant nici de reclamat, 
având caracter definitiv.  

Comisia de Etică a formulat opinia (înregistrată cu nr. 12996 din 7.07.2019) conform cărei 
acuzaţia de plagiat a fost deja analizată şi soluţionată de un for superior comisiei locale, şi 
anume Consiliul naţional de etică - conform legii 206/mai 2004, art 42, alin 3. 
 
2. Punctul de vedere, de către Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU), cu privire la 

Procedura CEMU privind auditarea periodică a comisiilor de etică din universități. Comisia de 
Etică a transmis conducerii Universității aspectele solicitate în această invitație la consultare 
publică. 
 

3. Furnizarea datelor referitoare la activitatea Comisiei de Etică pentru completarea 
chestionarului Curții de Conturi cu privire la evaluarea sistemului de control intern în cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. 

 
Prof. dr. Cristina Gavrilovici,                 Andreea Dobrea, 
 
Preşedinte Comisia de Etică     Secretar Comisia de Etică 
 
 


