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 Către 

 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
  Str. Gen. Berthelot 28-30, sector 1, 010168, Bucureşti 
 
 Data:  23.05.2016 
 
 
 

DOMNULE MINISTRU, 
 

 
 Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și 
Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, acordat la 29.07. 2002, cu sediul în ... București, e-mail: 
office@ad-astra.ro, reprezentată legal de ..., formulăm prezenta  
 
 

CERERE 
 

Prin care solicităm Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în calitate de 
emitent al Hotărârii Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării 
Tehnologice și Inovării nr. 220/02.03.2012 

I.  să oblige Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să pună neîntârziat în executare 
 sancțiunile dispuse prin Hotărâre, respectiv  

1. Să retragă titlul de profesor universitar al dlui Vasile Liviu Andrei; 
2. Să procedeze la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 
încheiat între Universitatea „Aurel Vlaicu” și dl Vasile Liviu Andrei;  

II. Să procedeze la suspendarea pe o perioadă de trei ani a dreptului dlui Vasile Liviu 
 Andrei de înscriere la un concurs spentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei 
 funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de 
 concurs 

 
Pentru următoarele motive: 
 
Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, organ 
consulativ fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, a fost sesizat la 20.10.2011 în legătură cu un potențial plagiat 
de care s-ar face vinovat prof. dr. Vasile Liviu Andrei de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad. 
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În urma analizei, CNECSDTI a elaborat un raport, care a fost adoptat în ședința din 02.03.2012, 
prin care constată că dl. Vasile Liviu Andrei se face vinovat de plagiat și de introducerea de 
informații false în dosarul de candidatură pentru postul de profesor universitar.  
 
Prin Hotărârea Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 
Inovării nr. 220/02.03.2012 a fost aprobat Raportul Final al CNECSDTI nr. 219/02.03.2012 prin 
care au fost sancționați dl Vasile Liviu Andrei și dna Lizica Mihuț pentru abateri de la buna 
conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. 
 
Prin Adresa Ministrulul educației Cătălin Ovidiu Baba către prof. dr. Vasile Liviu Andrei, 
înregistrată la MECTS sub nr. 16373/23.04.2012, au fost aduse critici față de Hotărârea 
CNECSDTI nr. 220/02.03.2012, fără a se arăta că această din urmă hotărâre a fost revocată de 
către minister. Prin aceasată Adresă nu se dipune vreo măsură de menținere sau de revocare a 
Hotărârii CNECSDTI ci doar se conchide că sancțiunile aplicate sunt excesive și că dosarul va fi 
trimis spre soluționare către Consiliul de Etică și Management Universitar. 
 
Legalitatea Hotărârii CNECSDTI nr. 220/02.03.2012 a fost analizată de către instanța de 
judecată. Prin sentința nr. 101/14.02.2013, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, confirmată în 
mod irevocabil prin decizia Înaltiei Curți de Casație și Justiție nr. 1160/07.03.2014, instanța de 
judecată a considerat că argumentele dnei Lizicăi Mihuț (argumente identice cu cele din Adresa 
ministrului Baba înregistrată sub nr. 16373/23.04.2012) sunt neîntemeiate și că Hotărârea nr. 
220/02.03.2012 și Raportul final sunt emise în mod legal. 
 
În acest context, în care instanța de judecată a constatat irevocabil legalitatea Hotărârii 
CNECSDTI nr. 220/02.03.2012 și Raportului final nr. 219/02.03.2012, Adresa ministrului Baba – 
prin care oricum nu s-a dispus revocarea Hotărârii Consiliului Național de Etică – ar fi putut cu 
atât mai puțin bloca în vreun fel aplicarea sancțiunilor dispuse prin hotărâre. 
 
Subliniem că Hotărârea nr. 220/02.03.2012 este un act administrativ emis de Ministerul 
Educației, astfel că acesta trebuie pus în aplicare imediat, specificul actelor administrative fiind 
că acestea se pun în aplicare de îndată, fără vreo altă formalitate. 
  
Astfel, în lumina dispozițiilor art. 326 din Legea educației, Ministerul Educației și Universitatea 
„Aurel Vlaicu” sunt instituțiile obligate să executare măsurile stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Național de Etică. 

Art. 326 Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 
Dezvoltării Tehnologice şi Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la 
data emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, de Consiliul 
Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de 
conducătorii autorităţilor contractante care asigură finanţarea din fonduri publice 
destinată cercetăriidezvoltării, de conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau ai 
unităţilor de cercetare-dezvoltare.  
 

Prin urmare, ținând cont de faptul că Hotărârea CNECSDTI nr. 220/02.03.2012 nu a fost 
niciodată revocată de emitentul său, respectiv Ministerul Educației, și hotărârile Curții de Apel și 
Înaltei Curți de Casație și Justiție au confirmat legalitatea acesteia, Hotărârea Consiliului Național 



	

 
 3 / 5 

	

de Etică trebuia pusă în executare, subs supravegherea Ministerului Educației, de către 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 
 
 
Având în vedere cele arătate mai sus, solicităm Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, în calitate de emitent al Hotărârii Consiliului Național de Etică a 
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării nr. 220/02.03.2012 

I. să oblige Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să pună neîntârziat în executare 
 sancțiunile dispuse prin Hotărâre, respectiv  

1. Să retragă titlul de profesor universitar al dlui Vasile Liviu Andrei; 
2. Să procedeze la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 
încheiat între Universitatea „Aurel Vlaicu” și dl Vasile Liviu Andrei;  

II. Să procedeze la suspendarea pe o perioadă de trei ani a dreptului dlui Vasile Liviu 
 Andrei de înscriere la un concurs spentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei 
 funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de 
 concurs 

 
 
Cu considerație, 
Asociaţia Ad Astra,  
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Petiție 
	

Curtea	de	Conturi	a	României	
Str.	Lev	Tolstoi	nr.	22-24,	sector	1,	cod	011948,	București	

fax:				021	3078	884;	
e-mail:	petitii@rcc.ro;	

	

	 Stimate	domnule	Președinte	Nicolae	Văcăroiu,	

	 Prin	prezenta	petiție	vă	supunem	atenției	o	serie	de	cheltuieli	ilegale	din	cadrul	Universității	
„Aurel	Vlaicu”	din	Arad	(CUI	3519500)	pe	parcursul	a	4	ani,	începând	cu	anul	2012	și	până	în	prezent.	

	 Context	

	 În	data	de	20	octombrie	2011,	Consiliul	Național	de	Etică	a	Cercetării	Științifice,	Dezvoltării	
Tehnologice	și	Inovării	(CNECSDTI)	ce	funcționează	în	cadrul	Ministerului	Educației	Naționale	și	Cercetării	
Științifice	a	primit	o	sesizare	privind	un	potențial	plagiat	de	care	s-ar	face	vinovat	prof.	dr.	Vasile	Liviu	
Andrei	de	la	Universitatea	„Aurel	Vlaicu”	din	Arad.		

	 În	urma	analizei,	CNECSDTI	a	elaborat	un	raport	care	a	fost	adoptat	în	ședința	din	data	de	2	
martie	2012,	prin	care	constată	că	dl	Vasile	Liviu	Andrei	se	face	vinovat	de	plagiat	precum	și	de	
introducerea	de	informații	false	în	dosarul	de	candidatură	pentru	postul	de	profesor	universitar.	
Raportul	CNECSDTI	a	fost	aprobat	prin	hotărârea	nr.	220	din	2	martie	2012	ce	poate	fi	consultată	pe	site-
ul	web	al	CNECSDTI:		

http://cne.ancs.ro/hotarari/	

	 În	conformitate	cu	prevederile	Art.	310	din	Legea	Educației	Naționale	nr.	1/2011	(LEN),	plagiatul	
constituie	abatere	gravă	de	la	buna	conduită	în	cercetarea	științifică	și	activitatea	universitară,	iar	Art.	
325	din	LEN	prevede	după	cum	urmează:	

Art.	325	

Se	interzice	ocuparea	posturilor	didactice	și	de	cercetare	de	către	persoane	cu	privire	la	care	s-a	
dovedit	că	au	realizat	abateri	grave	de	la	buna	conduită	în	cercetarea	științifică	și	activitatea	
universitară,	stabilite	conform	legii.	Se	anulează	concursul	pentru	un	post	didactic	sau	de	
cercetare	ocupat,	iar	contractul	de	muncă	cu	universitatea	încetează	de	drept,	indiferent	de	
momentul	la	care	s-a	dovedit	că	o	persoană	a	realizat	abateri	grave	de	la	buna	conduită	în	
cercetarea	științifică	şi	activitatea	universitară.	Constatarea	abaterilor	se	face	de	către	
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Consiliul	Național	de	Etică	a	Cercetării	Științifice,	Dezvoltării	Tehnologice	şi	Inovării,	conform	
legii.	

	

	 În	consecință,	în	conformitate	cu	Art.	325	din	LEN,	contractul	de	muncă	al	dlui	Vasile	Liviu	
Andrei	la	Universitatea	„Aurel	Vlaicu”	din	Arad	a	încetat	de	drept	la	data	de	2	martie	2012,	iar	toate	
plățile	efectuate	în	baza	acestui	contract	după	data	de	2	martie	2012	sunt	ilegale.		

	

	 Solicitări	

1. Solicităm	 Curții	 de	 Conturi	 a	 României	 să	 dispună	 verificările	 necesare	 pentru	 a	 stabili	 suma	
prejudiciului	 adus	 bugetului	 de	 stat	 de	 către	 cei	 doi	 rectori	 care	 s-au	 succedat	 la	 conducerea	
Universității	„Aurel	Vlaicu”	din	Arad	și	care,	în	calitate	de	ordonatori	de	credite,		au	direcționat	în	
mod	ilegal	fonduri	publice	către	dl	Vasile	Liviu	Andrei.		

2. Solicităm	 Curții	 de	 Conturi	 a	 României	 să	 dispună	 măsurile	 necesare	 pentru	 recuperarea	
prejudiciului	adus	bugetului	de	stat	în	urma	plăților	ilegale	efectuate	de	ordonatorul	de	credite	al	
Universității	„Aurel	Vlaicu”	din	Arad	pe	parcursul	ultimilor	4	ani.		

3. Solicităm	Curții	de	Conturi	a	României	să	aplice	sancțiunile	legale	ce	se	impun	față	de	persoanele	
care,	 în	 calitate	 de	 ordonator	 de	 credite,	 au	 direcționat	 în	mod	 ilegal	 fonduri	 publice	 către	 dl	
Vasile	Liviu	Andrei	pe	parcursul	ultimilor	patru	ani.		

4. Solicităm	să	ne	comunicați		

a. suma	prejudiciului,		

b. acțiunile	întreprinse	pentru	a	o	recupera		

c. și	sancțiunile	aplicate	vinovaților.	

	 Dorim	ca	informațiile	solicitate	să	ne	fie	furnizate,	în	format	electronic,	la	următoarea	adresă	de	
e-mail:	office@ad-astra.ro	precum	și	în	format	scris,	la	adresa	de	mai	jos.		

	 Vă	mulțumim	pentru	solicitudine,	

	 Asociația	Ad-Astra	
	 11.05.2016	
 


