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Hotărâre nr. 16 din 04.10.2018 

 

  În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, 

Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU – 

4/14.06.2017, nr. CEMU – 5/14.06.2017, nr. CEMU – 6/14.06.2017, nr. CEMU – 7/14.06.2017, 

nr. CEMU – 10/14.06.2017, nr. CEMU – 11/14.06.2017, nr. CEMU – 13/14.06.2017, nr. CEMU – 

15/14.06.2017 ale doamnei Vasilache Violeta, în ședința din data de 04.10.2018, cu un număr de 7 

voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.  

 

Membrii CEMU au constatat următoarele:  

1. Toate sesizările au fost deja analizate si soluționate de către organismele competente, conform 

procedurilor și legilor în vigoare, atât pe cale administrativă (Universitatea "Stefan cel Mare" din 

Suceava, Corpul de control al Ministerului Educației Naționale), cât și pe cale juridică (Judecătorie, 

Tribunal, DNA, Curte de apel), cu soluții definitive in defavoarea reclamantei; 

2.Contestarea rezultatului concursului de conferențiar desfășurat in 22.02.2013, invocând 

neîndeplinirea de către contracandidat a standardului minimal nr. 2.4 din Anexa nr. 14 a Ordinul 

MECTS nr. 6.560/2012 (Grant/proiect câștigat prin competiție inclusiv proiect de cercetare 

consultanță, în valoare de minim 10.000 euro echivalent) este apreciată ca neîntemeiată. 

Documentul din data de 01.03.2013 emis de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

si Certificatelor Universitare (CNATDCU) - Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale - 

la solicitarea Consiliul Științific al Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, prin intermediul 

Dlui Prof. dr. ing. Valentin Popa, rector al Universității, despre care petenta a apreciat că ar conține 

date ce nu corespund realității, a fost reconfirmat de către CNATDCU prin înscrisuri oficiale ca 

reprezentând punctul de vedere oficial al acestei instituții, de altfel  producând efecte similare si în 

alte universități. 

Concluzii:  

1. În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de Comisia de 

etică a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, a audierii Dnei Lector dr. Violeta 

Vasilache, Comisia propune respingerea tuturor sesizărilor, acestea fiind apreciate ca lipsite 
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de temei și recomandă petentei de a nu mai blama instituția la care lucrează si colegii, 

respectând principiile de etica universitara. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea nr. 2785/22.11.2013, cu revenire nr. 618/31.01.2014, însoțite de documentele suport, 

având ca obiect o plângere împotriva Universității "Stefan cel Mare" din Suceava privind 

organizarea si desfășurarea concursului de conferențiar din 22.02.2013 

2. Sesizarea nr. 20/06.01.2014, însoțită de documentele suport, având ca obiect acuzații de plagiat 

si/sau furt intelectual realizate de Dl Prof. dr. ing. Gheorghe Gutt si Dna Prof. dr. ing. Sonia 

Amariei (fosta Gutt).  

3. Sesizările nr. 176/20.01.2014, cu revenire nr. 2783/09.07.2014, respectiv nr. 4035/02.12.2014, 

însoțite de documentele suport, având ca obiect o plângere împotriva Dlui Prof. dr. ing. Valentin 

Popa, Rector al Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, care ar fi săvârșit o serie de ilegalități 

(fals in acte publice, uz de fals, trafic de influenta, abuz de putere) in organizarea concursului de 

conferențiar desfășurat in 22.02.2013 

4. Sesizarea nr. 1529/14.04.2014, cu revenire nr. 2942/04.08.2014, însoțite de documentele 

suport, prin care se contestă concluziile si propunerile de sancțiuni menționate in Raportul Comisiei 

de Etica si Universitara a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava formulate la adresa Dnei 

Vasilache Violeta 

5. Memoriul Dlui Prof. dr. ing. Gheorghe Gutt înregistrat la CEMU cu nr. 40/21.03.2018, însoțit 

de documentele suport 

6. Punctul de vedere al Comisiei de etică a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava înregistrat 

la CEMU cu nr. 38/19.03.2018, însoțit de documentele suport 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 


