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Aprobat, 

 

LS 

Dr. Dacian Dragoş 

Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

 

 

Raport din 18.01.2021 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 605/1.07.2019 de la Lacramioara Carmen Ivanescu,  

trimisa pe adresa de e-mail secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 

 

 
redactat de Grupul de lucru 5 –Științe și Medicina  

- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării  
 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum 
şi a componenţei nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui 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 Sesizarea înregistrată cu nr. 605/1.07.2019 de la Lacramioara 

Carmen Ivanescu, trimisa pe adresa de e-mail: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro, după cum urmează: 

 
 

1. Sinteza sesizării 

 

Petent: Lacramioara Carmen Ivanescu 
Pârât: Comisiei de Etica a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi 

 

Speţa: Impotriva petentei, Ivanescu Lacramioara Carmen, a fost depusa la 9.03.2017 la Comisia de Etica a 

Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi o sesizare din partea Gostin Irina Neta, cu 8 presupuse incalcari a 

normelor de etica si deontologie de catre petenta Ivanescu Lacramioara Carmen. Comisia de Etica a Universitatii 

"Alexandru Ioan Cuza"  a admis din cele 8 acuzatii sesizarea legata de impiedicarea deplasarii Irinei Neta Gostin 

la Universitatea Huelva in cadrul programului Erasmus+. Astfel, petenta Ivanescu Lacramioara Carmen a fost 

sanctionata cu avertisment scris pentru "obstructionarea activitatii de educatie, de cercetare". Petenta contesta in 

prezenta sesizare Hotararea nr 24/3.06.2019 si Raportul de Caz nr 1/3.06.2019 a Comisiei de Etica a Universitatii 

"Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, aferenta sanctiunii mentionate. 

 

Dosar: Sesizarea înregistrată cu nr. 605/1.07.2019 de la Lacramioara Carmen Ivanescu trimisa pe adresa de e-
mail: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 

 

 

2. Analiza speței: 
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În baza dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Decizia Preşedintelui CNECSDTI nr. 2/19.10.2020 privind Procedura de 

ordine interioară privind soluţionarea sesizărilor referitoare la etica cercetării ştiinţifice, declinam competenţa 

soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 605/1.07.2019 către Consiliul de Etică şi Management Universitar 

(CEMU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 

alin. 1-2 din Ordinul MEN nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

CEMU, coroborate cu prevederile art. 170 alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările ulterioare: 

ART. 19: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la 

abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform 

legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul universităţii. 

ART. 20: (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către 

o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la 

art. 124, 128, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

prevederilor Codului de etică şi integritate universitară. (2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele 

sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării. 

 

Data: 18.01. 2021   Adoptat in sedinta de plen CNE din 28.01.2021 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 5 –Știință și Medicină - 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 Ştefan Eugen 

LS 
 

 

Prof. univ. Ghiaus Christian  
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