Hotărâre nr. 9/05.04.2018

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 - 9/14.06.2017 12/14.06.2017
17/14.06.2017, a doamnei Vătuiu Teodora, în ședința din data de 19.07.2018, cu un nr de 9 voturi
pentru si nr. de 0 voturi împotrivă
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma studierii materialelor de la dosarul cauzei, a actelor normative (documentele trimise de
către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad), cu privire la presupusa fapta de plagiat a unui
proiect/lucrare intitulat: „Managementul strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene”
relevant este punctul de vedere al comisiei de etică validat de către Biroul Senatului Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad privitor la cele două lucrări. Lucrarea intitulată „Studiu privind strategia
Instituţiei Prefectului Gorj în domeniul calităţii este o lucrare colectivă ce cuprinde texte oficiale de
natură administrativă, politică, legislativă, interpretarea acestora nereprezentând o lucrare originală
de creaţie intelectuală, conform prevederilor art.8 din Legea nr.8/1996 nu există protecţia dreptului
de autor.
Dl.profesor univ.dr.Liviu Vasile Andrei a obţinut titlul de profesor universitar prin Ordinul
Ministrului Educaţiei în baza unor studii şi lucrări publicate în domeniul Cercetare, Educaţie fizică
şi Sport; lucrarea contestată nu este relevantă în acest domeniu.
În ceea ce priveşte lucrarea „Managementul strategic al administraţiei publice şi al
proiectelor europene”, concluzia unor profesori ce au efectuat expertize în specialitatea dreptului de
autor (conform Deciziei nr.8/2011 ICCI) este că lucrarea nu este o lucrare fundamentată cu idei noi
în domeniul analizat şi nu poate fi considerată un plagiat.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
- Sesizarile înregistrate la CEMU
- Raportul si Hotararea CNECSDTI referitoare la similitudinile intre proiectul doamnei Vatuiu si
cel al domnului Andrei Liviu Vasile din martie 2012
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- Scrisoarea domnului Vasile Liviu Andrei catre Universitatea Aurel Vlaicu din octombrie 2011
(doamnei Rector si Comisiei de etica)
- Documente site Curtea de apel Timisoara 2012 - 2013;
- Adresa MECTS de informare a domnului Vasile Liviu Andrei privind inaintarea deciziilor
CNECSDTI catre CEMU din 23.04.2012
- Punctul de vedere al Comisiei de Etica a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad înregistrat la
CEMU cu nr. 46/26.03.2018
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
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