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Aprobat, 

 
Dr. Dacian Dragoș 

Președinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

Raport final din 25.11.2021 

în Sesizarea înregistrată cu nr. 1096/24.05.2021 (adrese de revenire nr. 1225/30.09.2021, 

1275/4.11.2021) de la Pătrașcu Nicolae, redactor șef al publicației “Știrimuntenia” vs. rector conf. 

univ. dr. Laura Monica Gorghiu de la Universitatea Valahia din Târgoviște 

 

redactat de Grupul de lucru 2- 

- 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 2 - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 

Inovării a analizat sesizarea înregistrată cu nr. nr. 1096/24.05.2021 (adrese de revenire nr. 

1225/30.09.2021, 1275/4.11.2021) de la Pătrașcu Nicolae, redactor șef al publicației “Știrimuntenia” 

vs. conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, rector al Universității “Valahia” din Târgoviște, după cum 

urmează: 

1. Sinteza sesizării 

Petent: Pătrașcu Nicolae, cu domiciliul în Comuna Doicești nr. 232, Jud. Dâmbovița, redactor șef 

al publicației “Știrimuntenia”. 

Persoana reclamată: conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, rector al Universității “Valahia” din 

Târgoviște. 

Speța: Petentul Pătrașcu Nicolae a depus la CNECSDTI sesizarea înregistrată cu nr. 

1096/24.05.2021 (adrese de revenire nr. 1225/30.09.2021, 1275/4.11.2021) prin care sesizează faptul că 

conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, de la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, actual rector al 

acestei universități, a obținut în mod fraudulos titlul de conferențiar universitar, înscriindu-se în data de 
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24.03.2004 la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 6, Catedra de chimie-

fizică, Facultatea de Științe din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște, fără a deține diploma de 

doctor în științe, așa cum prevedea Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, art. 55 alin. 

2, și art. 58 alin. 7c. Conform documentului anexat la sesizare, conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu a 

obținut diploma de doctor în data de 3.06.2004, în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 

386 din 19.05.2004. 

Petentul mai precizează că, concursul a fost anunțat în Monitorul Oficial partea a III a, nr. 

123/27.02.2004, s-a desfășurat în lunile martie-aprilie 2004 și a fost validat prin Hotărârea Senatului nr. 

18/2.04.2004, fără a depune documente care să susțină aceste afirmații.  

Petentul solicită din partea CNECSDTI să sancționeze abaterile săvârșite de conf. univ. dr. Laura 

Monica Gorghiu, rector al Universității “Valahia” din Târgoviște privind obținerea titlului de 

conferențiar universitar prin fraudarea concursului de ocupare a postului de conferențiar poziția 6, Catedra 

de chimie-fizică, Facultatea de Științe din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște. 

Dosar:  

- Sesizarea înregistrată cu nr. 1096/24.05.2021 de la Pătrașcu Nicolae, împotriva conf. univ. dr. Laura 

Monica Gorghiu, rector al Universității “Valahia” din Târgoviște; - copie din registrul unde este consemnată 

înscrierea la concurs și copie după diploma de doctor a persoanei reclamate. 

2. Analiza speței: 

În baza dispozițiilor art. 4 alin. 2 din Decizia Președintelui CNECSDTI nr. 2/19.10.2020 privind 

Procedura de ordine interioară privind soluționarea sesizărilor referitoare la etica cercetării științifice, este 

necesară declinarea competenței soluționării Sesizării înregistrată cu nr. 1096/24.05.2021 de la 

Pătrașcu Nicolae, împotriva conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, actual rector al Universității 

“Valahia” din Târgoviște, referitoare la conținutul dosarului de concurs prin care aceasta a ocupat 

în anul 2004 funcția didactică de conferențiar universitar de la Catedra de chimie-fizică, Facultatea 

de Științe, Universitatea “Valahia” din Târgoviște, către Consiliul de Etică și Management 

Universitar (CEMU) 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. 4: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi are, în conformitate cu 

prevederile art. 218 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele atribuţii: 

j) întocmeşte, la cererea MEN, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura 
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de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările 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.” 

“Art. 170: (1)În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după 

caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional 

de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, 

alternativ sau simultan: a)retragerea calităţii de conducător de doctorat; 

Art. 299: (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare. 

(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor 

didactice şi de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica sancţiuni 

prevăzute de prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Etică şi Management Universitar. 

(3)În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, concursul se anulează şi 

se reia.” 

Este necesară informarea petentului Pătrașcu Nicolae cu privire la declinarea competenţei 

soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 1096/24.05.2021 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. 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 2, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării:  

 

Carmen Adella SȊRBU  

Liliana Celia RUSU 

Dumitru SANDU 

Lucian NASTASĂ-KOVACS  

Andrei Vrînceanu  

 


