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Aprobat, 

 

 

Dr. Dacian Dragoș 

Președinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

CNECSDTI 1374/15.02.2022 

 

Raport final din 10.02.2022 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 1003/09.04.2021 de la Liviu Pricop, jurnalist la Europa Liberă, 

împotriva Nicu Pohoață, Profesor la Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ 

 

redactat de Grupul de lucru 2 – Inginerie 

- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului 

Naţional de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI),  aprobat prin 

Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

nr. 4.655/2020, în baza Deciziei Președintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare a sesizărilor,  

Grupul de lucru 2 - Inginerie - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice 

și Inovării a analizat Sesizarea înregistrată cu nr. 1003/09.04.2021 de la Liviu Pricop, împotriva Nicu 

Pohoață, după cum urmează: 

 

1. Sinteza conținutului sesizării 

Petent: Liviu Pricop, jurnalist la Europa Liberă, email liviu77pricop@gmail.com   

Pârât: Nicu Pohoață, Profesor la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”  

Speța: Petentul Liviu Pricop a sesizat printr-un email Consiliului Național de Etică și Management 

Universitar (CEMU), înregistrat la CEMU cu nr. 70/02.04.2021, cu privire la pretinse fapte de autoplagiat 

comise de Prof. univ. Nicu Pohoață de la Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție “Alexandru 

Ioan Cuza”. CEMU a redirecționat sesizarea către CNECSDTI, aceasta fiind înregistrată la CNECSDTI 

cu nr. 1003/09.04.2021.  

În sesizarea sa petentul pretinde că Prof. univ. Nicu Pohoață a devenit Conferențiar (2012) și 

Profesor universitar (2015) prin publicarea mai multor articole în limba română și engleză în care a 

autoplagiat pasaje semnificative din două volume publicate în anul 2003 și 2010. De asemenea, susține că 

în anul 2020 a publicat un volum în care a republicat pasaje semnificative tot din cele două volume. Petentul 

afirmă că pârâtul ar fi realizat aceste ilegalități cu complicitatea soției sale, Gabriela Pohoață, profesor 
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universitar la Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, care este Redactor șef al revistei “Cogito” și 

membru în conducerea Editurii Pro Universitaria, revistă și editură în care au fost publicate lucrările în care 

există pretinse fapte de autoplagiat. În sesizare sunt enumerate o serie de articole și studii științifice incluse 

în CV-ul pârâtului și care sunt suspecte de autoplagiat. 

Sesizarea nu este însoțită de documente (articole sau volume) în susținerea suspiciunii de autoplagiat. 

Dosar:  

- Sesizarea înregistrată cu nr. 1003/09.04.2021 de la Liviu Pricop, împotriva Nicu Pohoață. 

- Adresă de la CEMU către CNECSDTI 

- Adresa nr. 1012/13.04.2021 trimisă de Secretariatul CNECSDTI către Rectorul Academiei de 

Poliție “Alexandru Ioan Cuza” prin care acesta este anunțat că s-a primit la CNECSDTI o sesizare, 

trimisă spre analiză, în care se solicită evaluarea unor articole plagiate de Prof. Nicu Pohoață 

2. Analiza speței 

Sesizarea este supusă verificării admisibilității, în temeiul prevederilor art. 22 din Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice 

şi Inovării, aprobat prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020:  

“Sesizarea/Contestația depusă este admisibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) să conțină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv 

numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică pentru persoane 

fizice, și date de identificare și adrese oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru 

persoane juridice; 

b) să conțină date privind încălcarea normelor de conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, date 

de identificare ale lucrărilor incriminate pentru care se face sesizarea: autor, titlul lucrării, anul 

publicării; 

c) să prezinte anexat pe suport electronic sau în format electronic (scanat) orice document în susținerea 

sesizării; se prezintă copii ale documentelor consultate în limba română sau în limbi străine, în baza 

cărora se face sesizarea, cu indicarea surselor de documentare și a datelor de identificare ale 

acestora (biblioteci, reviste, cărți publicate); 

d) să conțină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire la existența 

presupuselor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare.” 

 

Față de cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (c) și (d) din Regulamentul 

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

şi Inovării, aprobat prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 și pe cale de consecință  
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Sesizarea este inadmisibilă 

S-a constatat inadmisibilitatea sesizării din următoarele motive: 

- nu prezintă anexat pe suport electronic sau în format electronic (scanat) orice document în 

susținerea sesizării;  

- nu conține o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire la existența 

presupuselor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare. 

 

În conformitate cu art. 23 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al CNECSDTI, 

având în vedere că în urma verificării s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (c) și (d), 

Secretariatul CNECSDTI va notifica petentul cu privire la inadmisibilitatea sesizării și clasează forma 

inițială a sesizării. De asemenea, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” va fi anunțată de către 

Secretariatul CNECSDTI despre inadmisibilitatea sesizării privind acuzațiile de plagiat aduse domnului 

Prof. Nicu Pohoață. 

 

 

Data: 10.02.2022 

 

Grupul de lucru 2 – Inginerie,  

 

Cons.jr.def. Aurelia Mihaela Căprăroiu     

 

Prof.Liliana Rusu    

 

Adrian Vrînceanu  

 

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

 

https://lege5.ro/App/Document/gm4domryga2q/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-national-de-etica-a-cercetarii-stiintifice-dezvoltarii-tehnologice-si-inovarii-din-18092020?pid=324840117&d=2021-03-13#p-324840117

