
1 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ 

PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
 
cne@ancs.ro, tel 021/3183061, fax 021/3126617 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 1210 din data de 11.01.2013 

  

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

(CNECSDTI), întrunit în sedința de lucru de la data de 11 ianuarie 2013 

 

Având în vedere prevederile art. 323 alin. (1) din Legea 1/2011 - a educației naționale și  

prevederile art. 5 alin. (1) și art. 7 lit. f) și f) ind. 1 din Legea 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare; 

 

În temeiul prevederilor din art. 2 lit. (d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, aprobat prin Ordinul 

nr.4393/2012 al MECTS (Regulament), consolidat la data de 26.07.2012 prin Ordinul MECTS nr. 

4835/2012 și cu respectarea prevederilor art. 30 din Regulament;  

 

Luând în considerare Raportul Final nr. 1209 din data de 11.01.2013 și supus spre aprobare la data 

de 11 ianuarie 2013; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Articol unic: Se aproba Raportul Final nr. 1209 din data de 11 ianuarie 2013, privind 

soluționarea sesizării înregistrată la CNECSDTI cu nr. 794 din data de 12.06.2012, conform 

Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulament, prezenta hotărâre se va supune avizăii 

de către Direcția Generală Juridică din cadrul MEN, va fi transmisă către ministrul educației 

naționale, către ANCS, către conducătorul unității sau instituției și către organismele ori persoanele 

îndreptățite legal pentru aplicarea sancțiunilor recomandate. De asemenea, prezenta hotărâre se va 

publica pe site-ul web al CNECSDTI. 

 

 

 

Președinte CNECSDTI, 

Prof. Dr. Paul Dobrescu 
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Anexa 1 

 

 

 

Raport final 

nr. 1209 din data de 11.01.2013 

 

privind soluţionarea Sesizării înregistrată la CNECSDTI 

cu nr. 794 din data de 12.06.2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1. Sinteza conţinutului sesizării 

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

(CNECSDTI) a primit şi înregistrat sesizarea cu nr. 794 din data de 19.06.2012. 

Sesizarea se referă la modul de obţinere a titlului ”de profesor universitar la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Carol Davila din București din anul 2008” de către doamna Pop Monica-

Daniela.  

În sesizarea adresată CNECSDTI, reclmantul precizează pentru început că: 

- “în CV-ul cu care domna Pop Monica-Daniela a ajuns profesor universitar la Facultatea de 

Medicină din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, sunt menționate 3 

articole ISI publicate de doamna Pop Monica-Daniela în revista <Studii si Comunicari – Seria 

Stiintele Naturii, Satu Mare, vol VIII, 2007>, revista necotată ISI nici în trecut și nici în prezent”; 

- “includerea articolelor menționate în dosarul de promovare, cu semnatura olografă a 

candidatei pentru exactitatea afirmațiilor și asumarea răspunderii, constituie încălcarea articolului 

289 CP (<Fals intelectual>) și articolului 290 CP (<Fals în înscrisuri sub semnătură privată>). 

Ca atare, reclamantul consideră că “doamna Pop Monica-Daniela nu a îndeplinit criteriile 

minimale obligatorii necesare ocupării postului de profesor universitar în conformitate cu legislația 

în vigoare la dată desfășurării concursului (ordinele Ministrului Educației 5098/2005 și 3548/2006), 

declarând și semnând în fals”. 

De asemenea, reclamantul menţionează că “cele relatate mai sus au fost semnalate și de mass-

media din Romania (<Cotidianul> din 11 februarie și 28 februarie 2008)”. 

Reclamantul atașează o copie după CV-ul doamnei Pop Monica-Daniela și extrasele din presă. 

La data primirii sesizării, înregistrată la CNECSDTI cu nr. 794 din data de 12.06.2012, domna 

Pop Monica-Daniela era manager general al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din 

București. 

În temeiul art. 28 alin.1, lit. b şi c din Regulamentul de organizare şi funcţionare, CNECSDTI  

constată că este competent să analizeze sesizarea.  

 

2. Analiza informaţiilor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizării 

Reclamantul îşi susţine afirmaţiile despre presupusa încalcare a unor articole din CP, pe baza 

articolelor publicate în ziarul Cotidianul și a CV-ului inclus de către doamna Pop Monica-Daniela în 

Dosarul de concurs din 2008. 

În răspunsul său, înregistrat la CNECSDTI cu nr. 1164 din 04.12.2012, Muzeul Județean Satu 

Mare comunică, că “revista Satu Mare Studii și Comunicări seria Științele Naturii în perioada 2004 

– 2008 a fost inclusa în baza de date ZOOLOGICAL RECORDS/THOMSON REUTERS”. 

În răspunsul său, înregistrat la CNECSDTI cu nr. 1187 din 19.12.2012, doamna Pop Monica-

Daniela precizeaza că ”vă trimit dovada faptului că în anul 2007, an în care au fost publicate 

articolele, revista Studii și Comunicare – Seria Științele Naturii, Satu Mare, era revistă ISI” și 
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prezintă ca dovadă ”Ghidul de resurse Web – Reviste cotate ISI, Editura Universității Naționale de 

Apărare Carol I București - 2007”. În acest Ghid este trecută la pagina 9 revista Studii și 

Comunicare, Seria Științele Naturii, ISSN 1582-201X, Satu Mare. 

 

       

3. Constatare argumentativă cu privire la presupusa abatere de la buna conduită, etica şi 

deontologia în activitatea de cercetare-dezvoltare 

În urma analizei documentelor prezentate CNECSDTI a ajuns la următoarele constatări: 

1) Reclamantul susține că în CV-ul cu care domna Pop Monica-Daniela a ajuns profesor 

universitar la Facultatea de Medicină din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din 

București, sunt menționate 3 articole ISI publicate; 

2) Analizând Dosarul de concurs, se constată că doamna Pop Monica-Daniela nu face nicio 

afirmație legată de lucrările ISI în CV-ul său; 

3) Doamna Pop Monica-Daniela afirmă în ”Autoevaluarea” din Dosarul de concurs că ”am 

publicat 3 articole cotate ISI”; 

4) Trei dintre membrii comisiei de concurs afirmă că doamna Pop Monica-Daniela ”are 3 

articole cotate ISI”; 

5) Muzeul Județean Satu Mare susține că revista “Studii și Comunicări, Seria Științele 

Naturii, Satu Mare”, în perioada 2004 – 2008 a fost inclusă în baza de date ZOOLOGICAL 

RECORDS/THOMSON REUTERS; 

6) În ”Ghidul de resurse Web – Reviste cotate ISI”, Editura Universității Naționale de 

Apărare Carol I București - 2007 la pagina 9 este trecută revista ”Studii și Comunicări, Seria 

Științele Naturii, ISSN 1582-201X, Satu Mare; 

7) În urma verificărilor efectuate de către CNECSDTI, s-a constatat că revista ”Studii și 

Comunicări, Seria Științele Naturii, ISSN 1582-201X, Satu Mare” figurează pe site-ul 

<http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B7&Alpha=S> , pag. 21-30. 

 

4. Concluzie 

 

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

(CNECSDTI) constată că acuzaţiile aduse dnei Pop Monica-Daniela  nu se confirmă. 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte CNECSDTI, 
 

Prof. Dr. Paul DOBRESCU 

 

 


