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Aprobat, 

 

LS 

Dr. Dacian Dragoș 

Președinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

 

 

Raport din 06.12.2020 

 în Sesizările  înregistrate cu nr.  481/ 04.02.2019  și    239/02.05.2018 de la 

Balan Ovidiu George vs Artemie (Grigoriu) Raluca Valentina 

 

redactat de Grupul de lucru 5 – Științe și Medicină 

- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării  

 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 

5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a componenței nominale a acestuia, în baza Deciziei 

Președintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare a sesizărilor, 

Grupul de lucru 5- Științe  și Medicină - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării 

Tehnologice și Inovării a analizat preliminar  sesizările  înregistrate cu nr. 481/ 04.02.2019 și 

239/02.05.2018 de la Balan Ovidiu George vs Artemie (Grigoriu) Raluca Valentina, după cum urmează: 

 

 

1. Sinteza sesizării 

 

Petent: Balan Ovidiu George 

Pârât: Artemie (Grigoriu) Raluca Valentina 

Speța: Petentul Balan Ovidiu George reclamă plagiarism și încălcarea eticii și deontologiei cercetării în 

elaborarea tezei de doctorat a d-nei Artemie (Grigoriu) Raluca Valentina  intitulată  „Individualizarea 

tratamentului infertilității în cadrul ovarelor polichistice”, coordonată de prof. univ. dr. Mircea 

Onofriescu, UMF Iasi. 

Dosar: nr.  481/ 04.02.2019 și 239/02.05.2018 de la Balan Ovidiu George vs Artemie (Grigoriu) Raluca 

Valentina 

 

Analiza speței: 

 

Teza de doctorat intitulată ,,Individualizarea tratamentului infertilității în cadrul ovarelor 

polichistice” scrisă de dr. Artemie Grigoriu Raluca Valentina a fost coordonată de prof. univ. 

dr. Mircea Onofriescu de la UMF Iași. După analizarea documentelor primite reținem faptul că 

sesizarea nu este de competenta CNECSDTI. 
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Comisia consideră că speța trebuie declinată la CNADTCU, întrucât are competența  să judece, conform 

ORDINULUI nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea 

atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la 

nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența 

plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat: 

- art. 3 alin. 1 din ORDIN MEC nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare 

la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu 

privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa 

plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat: 

"Art. 3: (1)CNATDCU analizează şi decide asupra sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor 

de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului în cadrul unei teze de 

doctorat, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul 

ordin." 

- Art. 1 din Anexa la Ordin MEC 5229/2020 -METODOLOGIE din 17 august 2020 privind soluţionarea 

sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu 

privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat: "Art. 1: Orice persoană fizică sau juridică, 

inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

(CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în 

scris, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea 

standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul 

unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor." 

 

Secretariatul CNECSDTI va înainta Sesizările înregistrate cu nr.  481/ 04.02.2019 și    239/02.05.2018 

de la Balan Ovidiu George vs Artemie (Grigoriu) Raluca Valentina,  spre competentă soluționare în 

CNADTCU. 

 

Data: 06.12.2020 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 5 – Medicină și Științe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării: 

 
Conf. univ. dr Sîrbu Carmen Adella, MD, PhD, MPH 

 

LS 

 

 

Prof. univ. dr Szedlacsek Ștefan Eugen 

LS 

 

Prof. univ. dr Ghiaus Christian  

LS 
 

 

 


