Anexa 1
Raport final nr. 2057 din data de 13.03.2015
cu privire la sesizarea înregistrată la CNECSDTI cu nr.1440/28.11.2013

1. Sinteza conţinutului sesizării
Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării a
înregistrat cu nr.1440/28.11.2013 sesizarea multiplă a Domnului POPA-GAVRILOVICI Gioni,
Lector universitar până în anul 2013 la Universitatea ALMA MATER din Sibiu,
împotriva
rectorului UAM, prof.univ.dr.ing.ec. Nicolae GEORGESCU.
În sesizarea nr. 1440/28.11.2013 Domnul POPA-GAVRILOVICI Gioni solicită CNECSDTI
analiza unor presupuse grave abuzuri şi ilegalităţi comise de Domnul Rector - prof.univ.dr.ing.ec.
Nicolae GEORGESCU :
I. « Însuşirea fără drept a calităţii de coautor la o carte de Managementul intreprinderii, al
cărui autor real este profesorul universitar dr. Habitat Ion SARBU de la ASEM Chişinău»;
II. « Folosirea mediului şi activităţii universitare şi academice ca paravan şi pretext pentru
îmbogăţire fără justa cauză şi pentru încălcarea demnităţii muncii şi a drepturilor salariale ale
colegilor lui..»;
III. « Folosirea mediului şi activităţii universitare şi academice ca paravan şi pretext pentru aşi înşela proprii colegi cadre didactice şi nedidactice, precum şi studenţi şi absolvenţi..»
În temeiul art.4۸2, alin. 3 din Legea 206-2004 şi a art.28, alin.(1), lit.c) din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CNECSDTI, se reţine spre soluţionare sesizarea
înaintată de către Domnul POPA-GAVRILOVICI Gioni.
2. Analiza informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul
contestaţiei.
S-a primit la CNESDTI cu nr. 1440/28.11.2013 sesizarea multiplă a Domnului POPAGAVRILOVICI Gioni, Lector universitar până în anul 2013 la Universitatea ALMA MATER din
Sibiu, împotriva Rectorului UAM, prof.univ.dr.ing.ec. Nicolae GEORGESCU privind presupuse
grave abuzuri şi ilegalităţi comise de către acesta.
Materialele puse la dispoziţie CNESDTI de către reclamant sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sesizarea cu nr. 1/11.06.2013 - către Comisia de Etică a UAM Sibiu
Sesizarea cu nr. 2/12.06.2013 - către Comisia de Etică a UAM Sibiu
Sesizarea cu nr. 3/17.06.2013 - către Comisia de Etică a UAM Sibiu
Informare- către comunitatea academică a UAM Sibiu – din 27.06.2013
Sesizare – către Cabinetul Domnului Ministru al M.E.N. – 11.11.2013
Sesizarea cu nr. 1440/28.11.2013 – către CNESDTI.
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De menţionat ar fi faptul că toate aceste documente sunt în format electronic, fără a fi semnate de
reclamant şi înregistrate la adresant.
3. Constatare argumentativă cu privire la presupusa abatere de la buna conduită, etica şi
deontologia în activitatea de cercetare-dezvoltare.
CNECSDTI a realizat o analiză în detaliu a tuturor materialelor existente la dosarul respectiv,
constatând următoarele:
1. Se constată că la punctele II şi III din sesizare sunt abordate probleme de etică
universitară şi administrative care nu sunt de competenţa CNECSDTI .
2. Referitor la punctul I al sesizării, reclamantul face referire la presupusa ilegalitate a
reclamatului de « Însuşire fără drept a calităţii de coautor la o carte de Managementul
intreprinderii, al cărui autor real este profesorul universitar dr. Habitat Ion Sârbu, de la
ASEM Chişinău; de asemenea, ediţia a II-a a acestei cărţi, din 2009, are acelaşi ISBN cu
cel din 2003, fapt ce demonstrează că e vorba de o ediţie fantomă pusă în circulaţie de
rectorul N. Georgescu..» dar nu aduce în sprijinul acestei afirmaţii nici o dovadă concretă.
3. Deoarece toate acuzaţiile reclamantului se bazează numai pe supoziţii, discuţii şi
afirmaţii verbale ale celor implicaţi, transfer de manuscris de la Chişinău, la Sibiu şi
invers, a cărţii editate ş.a.m.d., considerăm că, în vederea elucidării acestor aspecte legate
de punctul I al sesizării, se impun următoarele :
a. Solicitarea de către CNECSDTI :
- a unui punct de vedere al Domnului Rector al UAM Sibiu privind sesizarea de la punctul I;
- a unui punct de vedere al Domnului Prof.univ.dr.Habitat Ion Sârbu, de la ASEM Chişinău
- a cărţilor incriminate.
În data de 23.01.2015 a fost înregistrat la CNECSDTI, cu nr. 2026, punctul de vedere al
universităţii, sub semnătura Domnului Rector, Prof.univ.dr.ing. ec. Nicolae GEORGESCU.
Acesta este însoţit şi de următoarele Anexe:
- Anexa 1: Adresa nr. 2806/15.07.2013 privind demararea de către Comisia
de Etică Universitară a procedurilor legale referitoare la cele trei sesizări
formulate de către numitul Popa Gavrilovici.
- Anexa 2: Copia plicului cu documente care a fost returnat de Poşta Română,
cu menţiunea expirat termen de păstrare.
- Anexa 3: Copia răspunsurilor la cele trei sesizări formulate, transmise la
reşedinţa din Botoşani a reclamantului.
- Anexa 4: Copia plicului cu documente care a fost returnat de Poşta Română,
cu menţiunea avizat, lipsă domiciliu.
- Anexa 5: Solicitarea reclamantului de a i se transmite răspunsul la sesizările
formulate, prin intermediul Biroului executorului judecătoresc Gabriel
Kovacs, la adresa de e-mail – gionipopagavrilovici@yahoo.com.
- Anexa 6: Dovada transmiterii documentelor solicitate la respectiva adresă
de e-mail.
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Anexa 7: Ordinul nr.5/10.01.2014, emis de Comisia de Etică a Universităţii
de Stat din Republica Moldova, care atestă încălcarea eticii universitare de
către numitul Popa Gavrilovici Gioni.
Au fost puse, totodată, la dispoziţia CNECSDTI cele două cărţi incriminate.
În data de 03.03.2015 s-a primit şi punctul de vedere, în scris, al Dlui Prof.univ.dr.Habitat Ion Sârbu.
-

Analizând şi aceste ultime documente primite, CNECSDTI constată următoarele:
1. Referitor la punctul I al Sesizării, singurul reţinut de CNECSDTI ca fiind de competenţa
acestuia, din analiza tuturor documentelor existente în acest moment la dosar, rezultă
următoarele:
a. Afirmaţiile reclamantului că lucrarea ştiinţifică Managementul intreprinderii-ediţia din
2009 este o ediţie pirat, fără ISBN real şi un autoplagiat nu se susţin deoarece, din
analiza celor două ediţii existente la dosar rezultă că cea din 2009 este o reeditare a
ediţiei din 2003, păstrând integral textul primei ediţii şi drept consecinţă, conform
normelor privind acordarea de ISBN, este obligatorie păstrarea ISNB-lui iniţial (ISBN
973-632-056-1, acordat legal de către Centrul Naţional ISBN, Editurii ALMA MATER
Sibiu, în anul 2003). Noţiunea de autoplagiat nu exista la acea dată.
b. Din punctul de vedere al unuia dintre autorii lucrării, Dl. Prof.univ.dr.ing. ec. Nicolae
GEORGESCU, rezultă că acesta a rezultat în urma unei colaborări cu Dl. Prof. Univ. dr.
Habitat Ion Sârbu.
c. Din punctul de vedere al Dlui Prof.univ.dr.Habitat Ion Sârbu rezultă că acesta recunoaşte
contribuţia Domnului Rector, Prof.univ.dr.ing. ec. Nicolae GEORGESCU la realizarea
lucrării ştiinţifice Managementul intreprinderii, ..aducăndu-şi aportul ştiinţific, metodic
şi de armonizare gramaticală.....contribuţia inovatoare şi ştiinţifico-didactică fiind
evidentă...
d. În aceste condiţii afirmaţiile reclamantului precum că: ...domnia sa nu are nici o
contribuţie ştiinţifică proprie, ci a existat o înţelegere între acesta şi autorul real (Sârbu
I.) de a se trece în calitate de coautor..nu au nici un fundament.
4. Concluzii
A. La punctele II şi III din sesizare sunt abordate probleme de etică universitară şi
administrative care nu sunt de competenţa CNECSDTI .
B. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
respinge ca neintemeiate invinuirile aduse de reclamant, prezentate la punctul I al sesizării.

Vice - președinte CNECSDTI,
Vergil MURARU
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