Aprobat,

Dr. Dacian Dragoş
Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Raport din 4.03.2021
în Sesizarea înregistrată cu nr. 624/1.08.2019 de la la Paul Gîdei vs. Claudiu Iuşan
redactat de Grupul de lucru 4 – Ştiinţe
- 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 4 - Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice
și Inovării a analizat Sesizarea înregistrată cu nr. 624/1.08.2019 de la la Paul Gîdei vs. Claudiu Iuşan, după cum
urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petent: Paul Gîdei;
Pârât: Claudiu Iuşan;
Speţa: Petentul Paul Gîdei a sesizat CNECSDTI cu privire la plagiat realizat în lucrarea “Ghidul
coleopterelor comune din Parcul Naţional Munţii Rodnei” redactată de Iuşan Claudiu, publicată în anul 2014, sub
egida Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei, care ar fi reprodus lucrarea:
- “Ghidul coleopterelor din România”, Gîdei Paul, Popescu Irinel E., 2012, Ed. Pim, Iaşi.
Dosar: - Sesizarea înregistrată cu nr. 624/1.08.2019 de la la Paul Gîdei vs. Claudiu Iuşan
- Dovezi anexă la sesizare:
- lucrarea “Ghidul coleopterelor comune din Parcul Naţional Munţii Rodnei”, Iuşan Claudiu, 2014,
publicata sub egida Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei, realizată în cadrul proiectului “Măsuri
de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizarea din Parcul Naţional Munţii
Rodnei, cod SMIS 16019“, finanţat prin Programul Operaţional POS Mediu şi co-finanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională;
- lucrarea “Ghidul coleopterelor din România”, Gîdei Paul, Popescu Irinel E., 2012, Ed. Pim, Iaşi,
realizată în cadrul proiectului "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în
domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie)" POSDRU/89/1.5/S/63663, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013;
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Alte observaţii:
Instituţia angajatoare a pârâtului Iuşan Claudiu este Administrația Parcului Național Munții Rodnei
(APNMR), unitate cu personalitate juridică din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA R.A., conform
pct. 15 din Anexa 3 la H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului mediului nr. 307/2019 de aprobare a Regulamentului Parcului Național
Munții Rodnei prevede la art.2 - “Consiliul Ştiinţific înființat pe lângă Administrația Parcului Naţional Munţii
Rodnei, constituit prin Ordinul ministrului mediului nr. 1295/2017 are rol de autoritate științifică pe teritoriul
Parcului Național Munții Rodnei.”, iar la art. 15 - “În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Parcul
Național Munții Rodnei, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Administrația Parcului Național
Munții Rodnei actualizează măsurile necesare în vederea prevenirii şi împiedicării distrugerii de către om a
speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafaţa parcului, măsuri care se avizează de către Consiliul
Ştiinţific.”, şi la art. 110 - “rezultatele activităților de cercetare de pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0125
Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei vor fi aduse la cunoștința Administrației Parcului Național Munții
Rodnei în cel mai scurt timp posibil, sau, dacă este cazul, după publicare.”

2. Analiza spetei:
Având în vedere vechimea sesizării înregistrată cu nr. 624/1.08.2019 de la la Paul Gîdei vs. Claudiu
Iuşan, Secretariat CNECSDTI a solicitat în octombrie 2020 de la petent Paul Gîdei o adresă prin care să se
precizeze dacă mai este actuală Sesizarea.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 21
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, care
prevede următoarele: “(1)CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) atunci când la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după
raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a
produs;
b) atunci când comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc
nu a elaborat un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către conducerea
unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia, conform
legii.”,
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Secretariat CNECSDTI a solicitat în octombrie 2020 de la petent Paul Gîdei o Adresă prin care să
precizeze dacă există un Raport al comisiei de etică de la nivelul Administrației Parcului Național Munții
Rodnei (APNMR) – instituţia angajatoare a domnului Claudiu Iuşan - pârâtul nominalizat în sesizare, cu
privire la aspectele sesizate. În cazul în care acesta există, acesta trebuie să fie transmis la CNECSDTI. În
situaţia în care acesta nu există, petentul trebuie să sesizeze întâi comisia de etică de la nivelul
Administrației Parcului Național Munții Rodnei (APNMR).
Întrucât nu s-a primit nici un răspuns de menţinere a sesizării din partea petentului Paul Gîdei
timp de 4 luni, în şedinţa de plen CNE din 26.02.2021 s-a hotărât clasarea şi mutarea sesizării nr.
624/1.08.2019 la cele vechi pe Forum CNECSDTI şi anunţarea petentului Paul Gîdei de secretariat
CNECSDTI printr-o adresă cu privire la clasarea sesizării sale, conform dispoziţiilor art. 23 alin. 5 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.
Data: 4.03.2021
Semnături:
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