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Subsemnata, Lăcrămioara-Carmen Ivănescu, conf.dr., decan al Facultăţii de Biologie, aduc în 

atenția dvs., cu bună-credinţă, lămuriri la acuzele care mi se aduc în articolul „Scandal cu plagiate şi 

becuri uitate aprinse la o facultate din Iaşi”, apărut în data de 8 februarie 2020 în publicaţia Ziarul de 

Iaşi, după cum urmează: 

La data de 19.04.2016 am depus la Comisia de Etică a UAIC, Consiliul Şcolii Doctorale de Chimie 

şi Ştiinţele vieţii şi Pământului şi Prorectoratul pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de 

cunoştinţe petiţia nr. 6615 în care sesizam, cu probe de veritate, aspecte grave precum plagiat, fraudă 

intelectuală, furt de identitate realizate în detrimentul meu de către conf.dr. Irina Neta Gostin (expert 

evaluator ARACIS). La data respectivă nu eram decan al Facultății de Biologie. 

Plagiatul era realizat într-o lucrare publicată de conf.dr. Irina Neta Gostin, ca unic autor, în 

volumul unei conferinţe din 2007, în lucrarea Structural changes in leaves of Picea abies under air 

pollution action in Ceahlau National Park (CNP) and its adjacent areas, lucrare în care era preluat text 

din capitolul Rezultate şi discuţii şi 6 fotografii SEM (microscopie electronică cu baleiaj) din teza mea 

de doctorat susţinută în anul 1999 şi publicată în anul 2003 în cartea Influenţa poluării atmosferice 

asupra structurii plantelor, Ed. Fundaţiei "Andrei Şaguna", Constanţa, autori: Lăcrămioara Ivănescu, C. 

Toma. Plagiatul era completat şi de confecţionare de rezultate, întrucât fusese schimbat numele 

speciei pe care realizasem investigaţiile originale. La Bibliografia lucrării nu era trecut titlul cărţii sau al 

tezei de doctorat din care fuseseră preluate datele, deci, nu era menţionată sursa primară, originală. 

Mai mult, la finele articolului era menţionat faptul că datele publicate erau rezultate ale proiectului 

RO-BENA, 2007 a cărui manager era conf.dr. Irina Neta Gostin şi care constituie şi la momentul prezent 

parte din experienţa managerială cu care participă la diverse "competiţii" (ultima, în noiembrie 2019, 

când a fost numită manager la un proiect Erasmus +  în valoare de peste 280.000 de euro. Din 

declarațiile sale pe documente oficiale, ar fi scris și trimis acest proiect instituțional în martie 2019. 

Interesant de aprofundat este faptul că până în octombrie 2019 conf.dr. Irina Neta Gostin a avut decizie 

de sancțiune emisă de UAIC pentru plagiat). La dosarul nr. 6615 am depus la scurt timp şi testul de 

similitudine (utilizând platforma Safe Assign a UAIC) între textul plagiat şi textul original şi care indica, 

pe paragrafele preluate, procentajele următoare: 95%, 95%, 99%, 92%, 100%, 97%, 100%, 69%, 71%, 

100%, 91%, 87%, 79%, 94%, 97%. Toate paragrafele plagiate constituiau "rezultatele cercetării" 

conf.dr. Irina Neta Gostin. 

Un al doilea aspect din petiţia mea se referea la faptul că în documentul BIODIVMARK 

(raportarea producţiei ştiinţifice a proiectului CEEx 640 la care conf.dr. Irina Neta Gostin a fost manager 

în perioada 2005-2008, iar subsemnata, membru al echipei) un număr de 14 lucrări ştiinţifice din lista 

mea personală de lucrări la care eram autor principal sau autor corespondent erau raportate în fals ca 

produse ale proiectului CEEx, un număr de 3 participări ale mele la conferinţe naţionale şi două 

participări la conferinţe internaţionale nu aveau legătură cu proiectul CEEx, fiind raportate, de 

asemenea ca produse ale proiectului.  

1 https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scandal-cu-plagiate-si-becuri-uitate-aprinse-la-o-facultate-din-iasi--243291.html

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scandal-cu-plagiate-si-becuri-uitate-aprinse-la-o-facultate-din-iasi--243291.html
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Un al treilea aspect era legat de Contractul nr. 52138/2008-2011 PN-II-PARTENERIATE, cu titlul 

Impactul lezional şi epidemiologic al maladiilor infecţioase la peştii dulcicoli, manager conf.dr. Irina 

Neta Gostin, în valoare de 450.000 RON și conform unui document eliberat de UAIC, aflam că fusesem 

membru în echipă, în condiţiile în care nu cunoşteam acest lucru, nu fusesem niciodată anunţată că aş 

face parte din echipă, dar CV-ul meu şi Lista de lucrări fuseseră folosite de manager în momentul în 

care a participat la competiţie. Alţi 3 colegi din facultate i-au dat CV-ul şi Listele de lucrări, dar ulterior 

au fost informaţi de ea că proiectul nu a primit finanţare, deşi acesta s-a derulat pe parcursul a trei ani 

în UAIC şi a fost monitorizat de structurile abilitate. Şi acest proiect face parte azi din experienţa sa 

managerială de succes. 

Analiza realizată de Comisia de Etică a UAIC a condus în anul 2017 la elaborarea Hotărârii nr. 

11 din 23.05.2017 prin care "conf.dr. Irina Neta Gostin i se impută următoarele abateri prevăzute în 

Codul de Etică şi Deontologie Profesională:  

art. 21 lit. a): frauda sub orice formă în activitatea de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi 

în celelalte activităţi din Universitate;  

art. 23 lit.a): plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;  

art. 23 lit.b): confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  

art. 23 lit.c): introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare." 

Sancţiunea primită de conf.dr. Irina Neta Gostin a fost "diminuarea salariului de bază,.........cu 

10 % pe o perioadă de trei luni". Comisia de Etică a ignorat, cu bună ştiinţă, prevederile Art. 310 din 

LEN 1/2011: "Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 

universitară: a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; b) confecţionarea de rezultate sau 

înlocuirea rezultatelor cu date fictive; c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau 

de finanţare."  

Citind cu mare atenţie enumerarea abaterilor constatate de Comisia de Etică, se poate lesne 

observa că sancţiunea aplicată încalcă cel puţin două dintre principiile fundamentale care guvernează 

analiza sesizărilor presupuselor neregularităţi: principiul legalităţii sancţiunii (conform căruia structura 

care analizează sesizarea nu poate propune decât sancţiuni prevăzute de lege, n.n. a se vedea Art. 310 

din LEN 1 /2011, pe măsura faptelor) şi principiul unicităţii sancţiunii (conform căruia pentru comiterea 

unei neregularităţi nu se poate aplica decât o singură sancţiune, dar abaterile grave constatate în cazul 

semnalat de mine se puteau împărţi în cel puţin două direcţii: plagiat şi confecţionare de rezultate ŞI 

introducere de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare), deci sancţiunea nu s-a pliat 

pe gravitatea faptelor.  

 

Revenind la legislaţie, Conform Art. 325 din LEN 1/2011 "Se interzice ocuparea posturilor didactice 

şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna 

conduită în cercetarea ştiinţifică şi 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 ştiinţifică şi activitatea universitară."  

Faptele conf.dr. Irina Neta Gostin, încadrate de lege drept abateri grave, fuseseră realizate înainte 

de concursul din anul 2009 în urma căruia a ocupat postul de conferenţiar universitar (la momentul 

înscrierii la concurs a semnat o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor 
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din dosar) şi înainte de anul 2011 când a devenit expert evaluator ARACIS. Linşajul mediatic la care 

sunt supusă se datorează şi faptului că sunt îndreptăţită să mă adresez CNATDCU în legătură cu 

calitatea de conferenţiar a Irinei Gostin, pentru că în dosarul de concurs figurau şi lucrările plagiate şi 

contractele de cercetare menţionate şi pentru că la aproape 7 ani, după ce am făcut parte din comisia 

ei de concurs, am descoperit aceste abateri grave și le-am sesizat Comisiei de Etică, atunci când am 

avut şi probele doveditoare.  

În perioada în care era investigată de Comisia de Etică, în anul 2016, conf.dr. Irina Neta Gostin a 

publicat ca unic autor la editura Springer, un capitol intitulat Air Pollution Stress and Plant Response în 

volumul Plant Responses to Air Pollution, U. Kulshrestha, P. Saxena (eds.). La pagina nr. 103 apar 4 

imagini SEM (de microscopie electronică cu baleiaj)  modificate prin decuparea unor simboluri de pe 

bandana de jos a fotografiilor fiind astfel şterse caracteristici de identificare. Cele 4 fotografii sunt din 

teza de doctorat a domnului Bogdan Şoltuzu, susţinută în anul 2014 şi din comisia căruia am făcut parte 

în calitate de referent. Cu aceeaşi metodă de operare ca şi în cazul plagiatului sesizat de mine, conf.dr. 

Irina Neta Gostin a schimbat numele speciei din Aesculus hippocastanum în Populus nigra şi nu a 

menţionat la Bibliografia lucrării teza de doctorat, deci sursa primară, originală a fotografiilor. Sesizarea 

realizată de coordonatorul tezei de doctorat la Comisia de Etică nu a fost luată în seamă. 

  
La data de 29.05.2017 am primit în plic închis Hotărârea nr. 12 din 23.05. 2017 a Comisiei de Etică 

prin care aflam pentru prima dată că fusesem, fără ştirea mea, mai bine de un an, reclamată în dosarul 

nr. 7034 deschis la data de 26.04.2016 de conf.dr. Irina Neta Gostin împotriva mea. Conform acestei 

hotărâri eram sancţionată cu "diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizaţia 

de conducere, de îndrumare şi de control cu 10 % pe o perioadă de trei luni" deoarece Comisia de etică 

constatase că încălcasem din Codul de etică şi deontologie art. 21 lit. a): frauda sub orice formă în 

activitatea de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi în celelalte activităţi din Universitate şi art. 23 

lit.a): plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori. 

Calea de contestare a hotărârii indicată de Comisia de Etică a fost către Senatul UAIC. Am 

contestat, prin memoriul nr. 8465 / 12.06.2017 abaterile Comisiei de Etică de la propriul Regulament 

de funcţionare şi anume: lipsa notificării mele pentru a formula un punct de vedere, lipsa informării 

mele cu privire la conţinutul petiţiei a cărui subiect fusesem fără ştirea mea mai bine de un an, 

precizarea falsă din rapoartele ce însoţeau hotărârea conform cărora la data de 14.02.2017 fusesem 

audiată (la acea dată fusese audiată, conform procesului verbal întocmit de comisie, conf.dr. Irina Neta 

Gostin, nu eu!). Senatul a corectat eroarea din Regulamentul Comsiei de Etică elaborând Hotărâri care  

indicau formularea de contestaţii la CNECSDTI. 

Printr-o hotărâre care, în opinia mea, încălca hotărârile Senatului UAIC, Comisia de Etică a decis 

reluarea celor două cazuri (nr. 6615 şi nr. 7034). 

În concluzie, 

1. Abaterile constatate de Comisia de etică în dosarul nr. 6615 Ivănescu vs. Gostin, prin 

Hotărârea nr. 11 din 23.05.2017 erau conform Art. 310 din LEN 1/2011 abateri grave. 

2.  Aceste abateri grave fuseseră înfăptuite în perioada 2007-2011, perioadă în care conf. 

dr. Irina Neta Gostin utilizase aceste "realizări" în CV-ul personal şi obţinuse promovare 

pe post de conferenţiar (2009), gradaţie de merit (2010-2015), bursă postdoctorală, 

poziţia de expert evaluator ARACIS şi dorea desigur, să obţină abilitarea pentru a 

conduce doctorate, la momentul când am depus eu petiţia nr. 6615. 
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3.  Conform Art. 325 din LEN, fiind vorba despre abateri grave, după elaborarea Hotărârii 

nr. 11, se conturau trei situaţii: 

a. Comisia de Etică trebuia să se adreseze Consiliului Naţional de Etică punând la dispoziţie dosarul 

nr. 6615 (pe care l-a deschis subsemnata, Ivănescu Lăcrămioara-Carmen la data de 19.04.2016 cu 

toate probele de veritate aduse de mine şi existente încă din momentul depunerii dosarului) 

pentru că investigase un caz în care abaterile constatate se încadrau la categoria abaterilor grave; 

b. Să respecte legislaţia şi să acorde sancţiune pe măsura gravităţii faptelor constatate; 

c. Comisia de Etică trebuia să respecte Hotărârea Senatului din 20.06.2017 prin care subsemnata 

eram îndrumată, conform legii să se adreseze Consiliului Naţional de Etică. În acest sens, am depus 

adresă către Comisia de Etică prin care am solicitat dosarul spre a mă adresa Consiliului Naţional 

de Etică. 

 

Dar Comisia de Etică a luat hotărârea să reia analiza cazurilor (6615, Ivănescu vs. Gostin; 7034, 

Gostin vs. Ivănescu), a refuzat să-mi dea documentele solicitate din dosarul nr. 6615, deşi depăşise 

legal toate termenele prevăzute în propriul regulament de funcţionare şi cel prevăzut de legislaţia în 

vigoare de investigare a cazurilor și sfida cu rea credință Hotărârea de Senat din două motive, ambele 

legate de incompetenţa revoltătoare cu care a investigat: 

- În dosarul nr. 6615 deschis de L. Ivănescu împotriva I. Gostin la data de 19.04.2016 era 

vorba despre abateri grave şi comisia încerca să acopere, în consens cu reclamata, aşa 

cum a arătat investigaţia ce a urmat în perioada 2017-2018, o parte din abaterile 

constatate pentru a le scoate de sub incidenţa Art. 310 şi de a reconfigura cazul. Ceea ce 

au şi făcut prin Hotărârea nr. 17 din 13.02.2018, realizând o analiză tip copy paste a 

cazului, cu eliminarea din analiză, fără să ofere vreo justificare în Raportul de analiză şi 

Raportul de caz, a problemei legate de contractele RO-BENA, CEEx 640 şi PN II, manager 

conf.dr. Irina Neta Gostin. Este posibil ca între timp anumite elemente de la contracte să 

fi fost cosmetizate între timp dar lipseşte argumentarea pe această problemă; chiar şi aşa, 

nu se mai aminteşte absolut nimic de problema proiectelor, denaturându-se intenţionat 

în detrimentul meu, în detrimentul realității şi în folosul conf.dr. Irina Neta Gostin, 

sesizarea mea iniţială din dosarul nr. 6615. Speța dosarului nr. 6615 a ajuns la data de 

8.03.2018 în atenția CNECSDTI, prin adresa nr. 177. Nici în acest moment pe site-ul 

instituției nu există afișată rezoluția acestei adrese. 

- În dosarul nr. 7034 deschis de I. Gostin la data de 26.04.2016 împotriva mea NU m-au 

chemat la audiere niciodată în perioada aprilie 2016-mai 2017, nu m-au informat conform 

regulamentelor în vigoare despre existenţa şi conţinutul petiţiei existente, nu mi-au 

permis în niciun mod să mă apăr, mi-au încălcat dreptul la apărare.2 Erau în culpă şi 

trebuiau să acopere această gravă eroare. Speța dosarului nr. 7034 a ajuns la data de 

9.03.2018 în atenția CNECSDTI, prin adresa nr. 178. Analiza și rezoluția apar pe site-ul 

                                                           
2 Dintre principiile generale care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularităţi, Comisia de Etică a 
UAIC, în ceea ce mă priveşte, a încălcat: principiul legalităţii (obligaţia Comisiei de Etică de a respecta drepturile 
şi libertăţile angajaţilor, normele procedurale şi tratamentul egal, potrivit legii); principiul garantării dreptului la 
apărare (conform căruia anagajatul împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat şi de a prezenta 
dovezi în apărarea sa); principiul contradictorialităţii (obligaţia Comisiei de Etică de a asigura angajaţilor aflaţi pe 
poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea).  
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instituției ca Hotărârea nr. 19 și sunt imaginea în oglindă a analizei Comisiei de Etică, adică 

lipsite de logică. 

 

Dar care erau de fapt acuzele aduse mie în dosarul nr. 7034 de conf.dr. Irina Neta Gostin? 

 

 Cunoscând conținutul petiției mele care i-a fost adus la cunoștință de directorul Școlii 

Doctorale, prof.dr. Gabi Drochioiu și nu de Comisia de Etică, o săptămână mai târziu, pe data de 

26.04.2016, conf.dr. Irina Neta Gostin a depus și ea o petiție, nr. 7034 în care își justifica demersul 

astfel: "și-a depus dosarul în vederea obținerii atestatului de abilitare", iar "colega mea de birou" (n.n. 

Ivănescu Lăcrămioara) "a depus o reclamație cu scopul vădit de a bloca traseul normal al acestuia". În 

continuare precizează: "Menționez că dosarul meu depășește cu mult standardele minimale impuse de 

comisia de Biologie pentru abilitare, în timp ce colega mea (n.n. Ivănescu Lăcrămioara) nu îndeplinește 

aceste criterii, acesta fiind motivul probabil pentru care această reclamație a fost depusă". Cu alte 

cuvinte, încă din introducere, pentru a abate atenția de la problema gravă pe care o semnalam, ea 

definea gestul meu, vulgarizând situația. Apoi, în încheierea introducerii sale preciza: "La reclamațiile 

calomnioase și defăimătoare din acea reclamație voi răspunde când voi fi solicitată. Între timp, pentru 

a avea o imagine mai completă a situației vă prezint câteva nereguli din cadrul Școlii de morfo-

anatomie vegetală, condusă de prof.dr. C. Toma (n.n. Academician C. Toma, fostul soț al conf.dr. Irina 

Neta Gostin) școală de care am încercat să mă detașez în ultimii ani".  

Apoi, a prezentat câteva situații pe care le considera nereguli, cu mai multe persoane implicate, 

situații din care Comisia de Etică m-a selectat doar pe mine. Ce nereguli erau semnalate? Petenta 

aducea în atenție două lucrări din anul 2007 și 2008 la care era coautor cu mine (Lăcrămioara Ivănescu, 

Irina Gostin) pe care, în momentul redactării petiției sale, ca o justificare a demersului său, le considera 

"prelucrări ale unor lucrări mai vechi" având drept coautori pe Lăcrămioara Ivănescu și C. Toma. Practic, 

se autodenunța și mă incrimina pe mine. De asemenea, în vârtejul emoțiilor dădea și verdictul 

"Lucrările sunt identice, având doar autorii schimbați." Folosirea impersonalului "autorii" a fost 

decisivă pentru comisia de Etică care și-a concentrat atenția doar asupra mea și a uitat complet de 

conf. dr. Irina Neta Gostin. Despre aceste lucrări găsiți detalii în Hotărârea nr. 19 afișată pe site-ul 

CNECSDTI la secțiunea Hotărâri. Cele două lucrări originale, semnate Lăcrămioara Ivănescu, C. Toma 

fuseseră trimise din anul 2004 la o revistă care nu reușise încă să se organizeze, iar în 2007, la solicitarea 

conf.dr. Irina Neta Gostin, manager al proiectului CEEx 640 (în valoare de 1.000.000 lei) care nu avea 

nicio publicație ca rezultat și se finaliza în anul 2008, am acceptat să schimb coautorii, pe C. Toma cu 

Irina Gostin3. Iar lucrările au devenit, de comun acord, produse ale proiectului CEEx 640. La momentul 

martie 2007, niciuna dintre lucrări nu apăruse la revista la care fuseseră trimise încă din anul 2004. O 

eroare pe care mi-o asum este că nu le-am retras după ce ele au apărut, în sfârșit, la revista unde le-

am trimis inițial. 

Lucrările au rezultate originale și citează corect sursa primară, pe care Comisia de Etică a ignorat-

o cu toate dovezile aduse de mine, defectul este doar în privința coautorilor schimbați. Iar lucrările nu 

sunt identice, nimeni nu s-a deranjat să se uite peste ele pentru că nimeni nu a fost interesat să facă o 

analiză corectă. Comisia de Etică nici măcar nu a folosit infrastructura UAIC pentru detectarea 

similitudinii, s-a străduit să demonstreze tot ce a scris conf.dr. Irina Neta Gostin și în acest efort 

extraordinar derulat din aprilie 2016 până în mai 2017 a uitat complet să mă notifice și să-mi permită 

și mie să mă apăr. Și a uitat să se întrebe dacă ar trebui sancționat și coautorul denunțător.  

                                                           
3 A se vedea documentul atașat datat 11.07.2017. 
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Faptul că atât Comisia de Etică cât și CNECSDTI prin Hotărârea nr. 19 ignoră culpa conf.dr. Irina 

Neta Gostin iar eu sunt acuzată de plagiat rămâne pentru mine, în continuare, o mare nedumerire. 

Cum transformi un autoplagiat în plagiat sever? Refuzând, cu rea credință, să privești la coautori. O 

dată Lăcrămioara Ivănescu și C. Toma. Altă data data, Lăcrămioara Ivănescu și Irina Gostin.  

Pe scurt, tehnic, în cele două lucrări incriminate de conf.dr. Irina Neta Gostin eu mă fac vinovată 

de autoplagiat. De asemenea, am schimbat un coautor cu altul, deci altă abatere, dar Comisia de Etică 

nu a menţionat acest aspect, tocmai pentru a o proteja pe conf. dr. Irina Neta Gostin, care a comis, în 

acest caz, plagiat. Și a solicitat să fie trecută coautor la lucrări la care nu a contribuit științific, având 

calitatea de manager de proiect. Mai mult, ambele lucrări figurează și în prezent în lista ei de lucrări, 

le-a folosit ca valide și integre în dosarul de promovare pe post de conferențiar, la obținerea unei burse 

postdoctorale, la obținerea gradației de merit în perioada 2010-2015, în dosarul de abilitare, citează și 

folosește rezultatele lor în capitolul de unic autor apărut în anul 2016 la editura Springer…. Deci, care 

este unitatea de măsură în judecata lucrurilor? Toate acestea au fost motivate de mine atunci când, la 

reluarea cazurilor, Comisia de Etică m-a audiat la data de 12 iulie 2017.  

S-a scris și comentat mult și pe lângă subiect pentru că nimeni nu a avut curiozitatea să-mi ceară 

lucrările incriminate, să verifice și să se convingă. Autoplagiatul este fără îndoială o abatere de la 

disciplina cercetării, dar el nu poate fi nicicum egalizat cu plagiatul și mai ales, dacă ești de bună 

credință, nu poți confunda un autoplagiat cu un plagiat. Doar dacă te străduiești să abați atenția de la 

un element diagnoză: autorii articolelor. Dacă se insistă pe problema intenției, aceasta este clară în 

ambele situații, autoplagiat și plagiat; iar intenționalitatea, dacă este reală sau nu, o consider un tertip 

avocățesc, nimic altceva. Este reală. Fiecare intenție are povestea ei, dar tehnic, autoplagiatul și 

plagiatul sunt diferite, ca și sancțiunile ce se cuvin. 

Conf.dr. Irina Neta Gostin a încercat din răsputeri să egalizeze faptele noastre, inclusiv prin 

încercarea de a-mi contura în opinia publică o imagine de coleg invidios, care a încercat să oprească 

ascensiunea sa academică. Evită clar analiza calitativă a performanțelor sale academice, ajungând la 

situația ridicolă de față: cele două lucrări sunt integre pentru dosarul ei personal și lipsite de integritate 

pentru mine. Coautor la ambele, fără să fi contribuit științific la ele, le poate reclama dar, în același 

timp, le poate păstra și folosi nestingherită. Și pentru aceste acțiuni a argumentat că eu, membru al 

echipei, i-am trimis ei, manager, aceste rezultate și "nu a știut" că sunt din cartea ori teza mea de 

doctorat. Materialul pentru lucru trebuia adus de un coleg angajat la proiect, eu eram cercetător. El 

nu a adus niciodată material sau dacă a adus, eu nu am intrat în posesia lui să-l lucrez; aş fi avut 

evidenţa activităţii mele. Acel coleg a devenit apoi președintele Comisiei de analiză de la facultate a 

dosarelor 6615 și 7034 deși a fost membru plătit la contractul conf.dr. Irina Neta Gostin. Nimeni în 

afară de mine nu a văzut aici o problemă; Comisia de Etică a păstrat această comisie de analiză de la 

facultate pe durata celor două runde de investigații, din 2016 până în 2018. 

Este şi motivul pentru care,  prin deschiderea unui nou dosar de către conf.dr. Irina Neta Gostin 

împotriva mea, în martie 2017 (nr. 3709, abuz de funcţie), pe o speţă legată de mobilitatea sa 

Erasmus+, completat pe parcursul a peste doi ani, într-o complicitate cu Comisia de Etică căreia i s-a 

alăturat, într-un mod şocant, Ordonatorul de credite, cu tot ceea ce i-a trecut prin minte până la 

demisia mea din funcţia de decan în aprilie 20194, aceasta şi-a atribuit calitatea de avertizor de 

integritate, hărţuindu-mă sistematic, metodic, cu participarea activă a Comisiei de Etică şi a 

                                                           
4 Mi-am înaintat demisia Ordonatorului de Credite și am motivat gestul ca datorându-se "presiunii constante 
exercitate asupra mea de conf.dr. Irina Neta Gostin prin intermediul Comisiei de Etică, Sindicatului UNIO și 
conducerii UAIC, generatoare de situații care fac imposibilă îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa funcției de 
decan." 
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Ordonatorului de credite. Mesajul transmis comunităţii este: sunt puternică, nu-mi stă nimic în cale, 

pot sfida cum vreau, ştiu cum să procedez, aceasta este reţeta cu care poţi dărâma un decan....În timp 

ce decanul îşi vede de facultate, conf.dr. Irina Neta Gostin circulă netulburată la cabinetele 

prorectorilor şi ale Ordonatorului de credite, cu fel de fel de probleme închipuite, pozând în victimă, 

lăcrimând, depunând neobosită petiţii, simultan către Comisia de Etică, Ordonator de credite, 

prorectorate, aceleaşi închipuite fapte şi mizând pe faptul că acest lucru îi va obosi, vor dori linişte şi 

vor ceda în favoare ei. De ce? Pentru că din partea mea nu există astfel de agresiuni ori scenarii faţă 

de ei, eu răspund în scris, tehnic, la toate închipuitele probleme ce mi se aduc la cunoştinţă. De aceea, 

oricine ar avea curaj să citească toate petiţiile depuse de conf.dr. Irina Neta Gostin şi toate răspunsurile 

mele, la final nu ar putea conchide decât ceea ce eu m-am lămurit demult: conf.dr. Irina Neta Gostin 

este o persoană înalt conflictuală şi nu este greu de imaginat că decanul este ţinta  culpabilizării. 

 

Ce s-a întâmplat de fapt în cazul mobilității Erasmus+ din mai 2017? 

 

La data de 31.03.2017, subsemnata, conf.dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu am fost notificată 

de către Comisia de Etică a UAIC prin adresa nr. 5031/31.03.2017 că pe numele meu exista o sesizare 

înregistrată cu nr. 3709/9.03.2017 ‟Conținutul sesizării se referă la încălcarea art. 10 din Codul de etică 

și deontologie profesională5 al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași‟. 

Evenimente care au declanșat deschiderea dosarului 3709/9.03.2017 

a. Existența pe rol la momentul respectiv la Comisia de Etica a dosarului nr. 6615/19.04.2016 prin 

care subsemnata a reclamat la Comisia de Etică pe conf.dr. Irina Neta Gostin pentru plagiat, 

furt intelectual, fraudă, declarații false în solicitări financiare pentru granturi, adică tot ceea ce 

Art. 310 din LEN 1/2011 încadrează la ABATERI GRAVE; 

b. Audierea din 14.02. 2017 a conf.dr. Irina Neta Gostin de către Comisia de Etică (conform 

rapoartelor de analiza în dosarul nr. 6615 argumentațiile ei în problema plagiatului și a 

proiectului PNII nu au fost lămuritoare și nu au fost acceptate de Comisia de Etică);  

c. Schimbul de mesaje dintre L. Ivănescu și dna Ines Garbayo Nores, responsabil Erasmus+ de la 

Universitatea Huelva din data de 8.03. 2017 (peste o zi, pe 9.03.2017, Irina Gostin s-a adresat 

Comisiei de Etică cu adresa 3709 cu care a și deschis acest dosar!)6 

Ce s-a întâmplat de fapt? La data de 8.03. 2017 în mapa decanului pentru documente de semnat 

a apărut Anexa 8 – Cerere pentru obținere Ordinul Rectorului a domnului Irinel Eugen Popescu. 

Documentul avea semnătura coordonatorului Erasmus+, a directorului de departament, a 

administratorului șef. La Anexa 8 era atașată o invitație de la Universitatea Huelva, pentru perioada 

                                                           
5 ‟Articolul 10. UAIC garantează respectarea drepturilor individuale fundamentale și asigură egalitate de 

tratament tuturor membrilor comunității universitare, pe baza următoarelor principii: nediscriminarea și 

echitatea, egalitatea de șanse, promovarea autonomiei personale, transparența informațiilor și accesul liber și 

egal la resurse materiale și servicii. În acest scop, se vor urmări: eliminarea conflictului de interese, depășirea 

și/sau soluționarea stărilor tensionate; prevenirea și combaterea oricărei forme de corupție, favoritism, 

înșelăciune; protecția față de abuzuri, precum și față de acțiuni de denigrare, calomnie, răzbunare.” 
6 Dosarul nr. 3709 a fost deschis cu prezentarea unor presupuse piedici pe care decanul facultății “pe fondul 

conflictului de interese‟, așa le considera petenta, le aduce persoanei sale. În fapt, din lecturarea petiției ea 

aduce acuze directorului de departament “care refuză până în acest moment (n.n. 9.03.2017) semnarea cererilor 

(n.n. pentru petentă) și pentru colegul meu, dr. Irinel Popescu, care va efectua o mobilitate de predare la aceeași 

universitate (n.n. Huelva, Spania) fără a oferi o motivație concretă”.  
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22-29 mai 2017. La verificarea obligatorie pentru orice dosar a corespondenței dintre invitația 

existența în dosarul de competiție din 15.11.2016 și invitația atașată Anexei 8 am sesizat că invitația 

inițială era pentru perioada 23-25 mai 2017 și eliberată de Universitatea Huleva la data de 20 

octombrie 2016, iar la cea atașată Anexei 8 perioada era 22-29 mai 2017, având ca dată de eliberare 

tot 20 octombrie 2016! 

 Conform Regulamentului pentru mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2016-2017, V. 

Selecția cadrelor didactice pentru stagii de predare, punctul nr. 5 ‟Orice modificare survenită pe 

perioada anului academic….se face printr-o anexă la procesul-verbal semnată de aceeași comisie de 

selecție a facultății si trimisă la BE+ (n.n. Biroul Erasmus+), care va fi supusă aprobării BECA.‟ Cu alte 

cuvinte, Anexa 8 aparținând dl. Irinel Eugen Popescu avea următoarele neconformități: - două invitații 

cu aceeași dată de eliberare, 20 octombrie 2016 dar cu două perioade diferite (23-35 mai și 22-29 mai); 

- nu fusese anunțată comisia de selecție despre intenția de schimbare a perioadei de mobilitate; - nu 

fusese întocmită deci anexa și trimisa către BE+ și nu avea deci, aprobare BECA. 

Prin urmare, la data de 8 martie 2017 am trimis coordonatorului Erasmus+ de la Universitatea 

Huelva, dna Ines Garbayo Nores un mesaj în care ceream lămuriri asupra situației referitoare la cele 

două invitații cu dată identică de emitere dar cu perioade diferite în conținut, iar doamna mi-a trimis 

toata corespondența purtată cu Irina Gostin pe această temă; din lecturarea corespondenței am dedus 

că Irina Gostin, la data de 20.10.2016 pe mail a solicitat invitație pentru ea și pentru Irinel Popescu  

pentru perioada de 23 - 25 mai 2017. Apoi la data de 28.02.2017, invocând o presupusă birocrație 

existentă la UAIC, Irina Gostin a solicitat, menționând că așa a fost sfătuită de o doamnă de la 

Departamentul de Relații Internaționale al UAIC7, o noua invitație pentru ea și pentru Irinel Popescu 

pentru perioada 22-29 mai 2017. La data de 1 martie 2017 dna Ines Garbayo Nores i-a trimis cele două 

invitații. La data de 3 martie 2017, Irina Gostin trimite un nou mesaj dnei Ines Garbayo Nores prin care 

solicita ca la documentul Teaching Agreements (pe care-l modifica pentru a corespunde cu noua 

invitație!) lângă semnătura dnei Garbayo Nores să figureze datele de 6,7 sau 8 martie! 

Orice candidat are dreptul de a solicita schimbări sau chiar de a anula mobilitatea, din motive 

obiective. Pentru acest aspect, Regulamentul pentru mobilități Erasmus+ are precizări clare: 1. este 

anunțată comisia de selecție  Erasmus+ de la nivelul facultății; 2. Se întocmește o anexă la procesul 

verbal al selecției inițiale la care se adaugă noua invitație; 3. Se anunță printr-o adresă oficială BE+ (n.n. 

Biroul Erasmus+); 4. BE+ trimite spre aprobare BECA noua solicitare. Documentul aprobat BECA trebuie 

să completeze dosarul candidatului/beneficiarului mobilității Erasmus+. 

Din acest motiv, deși nu am făcut parte din comisia de selecție a dosarului conf.dr. Irina Neta Gostin 

(m-am recuzat deoarece eram în litigiu cu ea la Comisia de Etică) și pentru că situația d-lui Irinel 

Popescu părea să fie identică cu a colegei sale, în calitate de decan, am anunțat comisia de selecție a 

dosarului Irinei Gostin și a dosarului lui Irinel Popescu, am prezentat situația existentă, s-au întocmit 

anexe conform noilor invitații, s-a adaptat perioada de mobilitate la cele prevăzute în regulament (din 

20-31 mai 2017 a devenit 20-28 mai 2017) și s-au trimis pentru ambii candidați la BE+. Persoanele din 

BECA care s-au ocupat cu gestionarea situației au comunicat cu cei doi, dar cu mine nu, ca decan; 

consider că presiunile pe cale le-au exercitat asupra mea direct sau indirect nu intră la categoria 

comunicare academică. 

                                                           
7 Din cuprinsul corespondenței am dedus că doamna la care se referea se numește Ioana Păștinaru, șefa Biroului 
Erasmus pentru mobilități personal didactic și de cercetare. 
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la data de 28.04.2017 am semnat Anexa 8 la Rectorat, pentru ambii candidați, în prezenta d-lui 

Prorector prof.dr. Henri Luchian.  

Cu alte cuvinte, la data de 13.06.2017, când am fost audiată de Comisia de Etică pe această speță 

(deși trecuseră mai bine de trei luni de la deschiderea dosarului) conf.dr. Irina Gostin efectuase 

mobilitatea Erasmus+, conform celor agreate prin semnarea Anexei 8 de ea, de mine și de BECA, 

conform anexelor întocmite de comisia de selecție a facultății. Faptul că nu a informat Comisia de Etică 

asupra efectuării mobilității reflectă atitudinea ei conflictuală și determinarea ei în conturarea de false 

situații în care este victima unui decan abuziv. 

Citez din adresa nr. UAIC 5661/12.04.2017 (care mi-a fost pusă la dispoziție de Comisia de Etică 

chiar în timpul audierii din 13.06.2017, deși trecuseră două luni de la depunerea ei, iar eu nu aveam 

cunoștință de ea, iar Irina Gostin făcuse deja mobilitatea!!!) depusă de conf.dr. Irina Neta Gostin ca 

o continuare a adresei inițiale nr. 3709/9.03.2017, la pag. 3 “Totuși, înverșunarea dnei decan conf. dr. 

Lăcrămioara Ivănescu a mers până acolo încât a refuzat să respecte o Hotărâre BECA (favorabilă mie) 

pentru a-mi bloca efectuarea mobilității Erasmus+ (care este un drept câștigat). Acest lucru se pare că 

nu se va întâmpla, la rectorat fiindu-mi primită cererea și fără semnătura decanului.” Iată care a fost 

deci, fără ştirea mea, nivelul academic la care s-au purtat discuţiile între conf. dr. Irina Neta Gostin şi 

unii membrii din conducerea UAIC de la acel moment. 

Deci, culpa Irinei Gostin consta în: 

- Atașarea unei invitații diferite de cea inițială cu care a participat la competiția din 2016; 

- Neanunțarea coordonatorului Erasmus+ și a Comisiei de selecție de la nivelul facultății în 

legătură cu schimbarea perioadei de mobilitate; 

- Presiunea exercitată asupra Comisiei de selecție de la nivelul facultății prin BE+ prin adresa 

nr. UAIC nr. 5176/4.04.2017 cu scop de intimidare, deși comisia a încercat să corecteze 

discret abaterile conf.dr. Irina Neta Gostin; 

- Presiunea exercitată asupra mea, ca decan, prin dl. prorector prof.dr. Henri Luchian pentru 

a-i semna Anexa 8 în forma propusă de ea (20-31 mai 2017), presiune exercitată și prin 

intermediul Ordonatorului de Credite; 

- Deschiderea dosarului nr. 3709 împotriva mea, dar cu acuze care vizau directorul de 

departament, prodecanul, consiliul facultății. Precizez că la momentul când se purtau 

aceste "lupte"eu nu fusesem informată de Comisia de Etică că s-a deschis dosarul nr. 3709. 

În anul universitar 2016-2017 au fost 15 mobilităţi în derulare, dar doar la aceşti doi colegi au 

existat astfel de neconformităţi. În anii care au urmat, au efectuat în continuare mobilităţi la aceeaşi 

universitate, respectând, la fel ca toată lumea, regulamentul.  

Două decizii BECA au fost emise pentru conf.dr. Irina Neta Gostin și șef lucr.dr. Irinel Popescu 

și ambele încălcau Regulamentul mobilităților Erasmus+, ignorând atât documentele elaborate 

conform regulamentului, de comisia de selecție a facultății cu sarcini precise în acest sens cât și 

documentele trimise prin registratură către Departamentul de Relații Internaționale de mine, fiind 

discriminatorii pentru ceilalți candidați care respectau și perioada de mobilitate și mai ales, durata 

mobilității. Am considerat și consider că cele două decizii încurajau pe cei doi colegi să încalce 

regulamentul de deplasare care prevedea la câte zile au dreptul (în permanență cei doi au motivat că 

regulamentul le permite să plece chiar și două luni, pentru că așa scria acolo în regulament. Deci, ai 

ore la instituția ta, cu studenții tăi pe care îi presezi la recuperări de program pentru că tu ai o 

mobilitate de predare în altă țară și poți sta cât vrei tu, chiar și două luni (?), pentru că este mai 
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important să respecți studenții de la universități din afară decât pe cei din UAIC... Pentru 6 sau 8 ore 

de predat cadrul didactic poate prelungi şederea în străinătate cât doreşte, dar pe banii proprii. Cum 

se numeşte aşa ceva?). În plus, conf.dr. Irina Neta Gostin efectua mobilitatea în perioada în care avea 

activitatea didactică în modul intensiv, când ar fi putut efectua mobilitatea în primele 7 săptămâni ale 

semestrului când avea câteva ore la master. De aceea, începând cu 2017-2018, în Regulamentul de 

mobilități Erasmus + a apărut mențiunea: "mobilitățile nu se pot desfășura în timpul modulului 

intensiv. " Pornind tocmai de la situația incorectă pe care a generat-o înverșunarea conf.dr. Irina Neta 

Gostin de a sfida regulamentul de mobilitate. Aceste decizii BECA au fost înmânate celor doi cu o zi 

înainte de a mi se aduce și mie, ca decan, la cunoștință. Cei doi le-au prezentat colegilor ca pe o victorie 

împotriva încercărilor mele de a respecta regulamentele elaborate chiar de BECA.  

Concluzionând, Comisia de Etică a propus sancționarea mea cu avertisment pentru că am 

respectat regulamentele elaborate de Departamentul de Relații Internaționale și am refuzat să aplic 

decizii BECA care încălcau aceste regulamente și aveau caracter discriminatoriu. Deci, în UAIC Comisia 

de Etică te sancționează pentru că respecți regulamentele. Nu mă miră că din dosarul depus de UAIC 

la tribunal lipseau aproape complet documentele depuse de mine pentru apărare, adică regulamentele 

și procedurile în vigoare la acel moment. Iar din cuprinsul Hotărârii nr. 24 lipsesc argumentările mele, 

dar și poziția prorectoratului de Relații internaționale. Cu alte cuvinte, Comisia de Etică a propus o 

sancțiune doar pentru a-i face pe plac reclamantei și pentru a motiva de ce a ținut deschis un dosar de 

abuz de funcție timp de doi ani și trei luni.. 

Un ultim aspect care se referă la componența Comisiei de Etică în momentul în care am fost 

audiată pe problema Erasmus+ (de altfel, singura dată când am fost audiată în dosarul nr. 3709, dosar 

care a fost activ peste 2 ani!). Unul din membrii Comisiei de Etică prezent la audierea mea a fost 

doamna Ioana Păștinaru, care face parte din personalul Departamentului de Relaţii Internaţionale (DRI) 

şi răspundea la momentul respectiv (posibil și în prezent) de mobilităţile Erasmus+ ale personalului din 

universitate. Regăsim numele său pe documente oficiale, fiind responsabilă de elaborarea Procedurii 

de sistem Organizarea şi derularea mobilităţilor personalului didactic şi nedidactic în cadrul 

programului LLP-Erasmus, Cod: UAIC DRI-BPC-PS 04, document pe baza căruia a fost întocmit 

Regulamentul de mobilităţi Erasmus+ şi pentru anul universitar 2016-2017 (când a avut dosar 

solicitând mobilitate conf.dr. Irina Neta Gostin). Ulterior, în cursul aceluiaşi an universitar 2016-2017, 

tot doamna Ioana Păştinaru a elaborat o a doua Procedură de sistem Organizarea şi derularea 

mobilităţilor personalului didactic şi nedidactic în cadrul programului Erasmus+ cu ţările programului 

(KA103), Cod: UAIC DRI-BE+ PS_04  aprobat prin Hotărârea nr. Ri din data de 10.03.2017.  

La momentul audierii mele din 13.06.2017 am avut asupra mea mai multe documente, printre 

care şi aceste două proceduri, doamna Ioana Păştinaru fiind una dintre persoanele care mi-a adresat 

tot felul de întrebări, atunci când mi-am argumentat opiniile în legătură cu procedurile şi regulamentul 

în vigoare şi pe care, atât petenta, conf.dr. Irina Neta Gostin dar şi şef lucr.dr. Irinel Popescu le 

încălcaseră. 

 Nu am realizat în momentul audierii, preocupată fiind de conţinutul documentelor, că 

am discuţii cu cea care a elaborat procedurile. 

 Nu înţeleg de ce doamna Ioana Păştinaru nu l-a informat pe preşedintele Comisiei de 

Etică, dl. Ovidiu Gavrilovici (care la rândul său era coordonator, începând cu anul 2016, 

din partea UAIC al unui proiect Erasmus+, MobyAbility), că la momentul audierii mele 

conf.dr. Irina Neta Gostin încheiase deja mobilitatea;  doamna Păştinaru se ocupa de 
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dosarele personalului didactic care efectuau mobilităţi Erasmus+ (dl. Ovidiu Gavrilovici 

credea, conform documentelor depuse de petentă în urmă cu aproape 3 luni că aceasta 

nu a putut efectua mobilitatea din cauza mea8; iar conf.dr. Irina Neta Gostin nu-l 

informase în legătură cu acest aspect, ea continuând să depună la acest dosar tot felul 

de reclamaţii cu presupuse acţiuni ale mele de discriminare şi abuz de funcţie). 

 Nu înţeleg de ce doamna Păştinaru nu s-a recuzat din Comisia de Etică în această speţă, 

fiind în incompatibilitate. 

 Doamna Ioana Păștinaru este cea care a sfătuit-o pe conf.dr. Irina Neta Gostin să 

procedeze la solicitarea unei noi invitaţii (de fapt două invitaţii, pentru Irina Gostin şi 

Irinel Popescu), fără să-l anunţe pe coordonatorul Erasmus+ de la facultate, și astfel 

încălca ea însăşi procedurile întocmite de ea şi regulamentul în vigoare şi comitea un 

abuz subminând autoritatea dl. Gabriel Plăvan, coordonatorul de la nivelul facultății. Pot 

presupune că a dorit să participe la audierea mea pentru a influenţa pe ceilalţi membrii 

ai comisiei, care probabil, cunoscându-i autoritatea în domeniul mobilităţilor Erasmus+ 

au acceptat explicaţiile acesteia când eu nu am mai fost de faţă. 

 Pe scurt, doamna Ioana Păştinaru (consilier și sfătuitor Erasmus+ pentru conf.dr. Irina 

Neta Gostin) a făcut parte din Comisia de Etică audiindu-mă pe mine, pârâta, pentru o 

presupusă acţiune de abuz în funcţie pentru că am respectat procedurile elaborate de 

dânsa, dar şi pe Irina Neta Gostin, petentă, pe care a sfătuit-o să încalce procedurile 

elaborate de dânsa. Cine a comis de fapt un abuz în această situaţie? 

 

Referitor la alte acuze ce mi s-au adus fac următoarele precizări: decanul nu întocmește state 

de funcții, nu se ocupă cu distribuirea orelor de activitate didactică, nu împarte banii pentru activitățile 

cadrelor didactice, nu schimbă cursuri, nu ia cursuri, nu face referate colegilor către paznici. Decanul 

are o fișă a funcției realizată de conducerea UAIC și trebuie să o respecte. Așa cum și conducerea UAIC 

trebuie să respecte fișa funcției pe care a întocmit-o pentru decan și să respecte regulamentele pe care 

le-a elaborat.  

Cu privire la arhiva facultății: biroul în care am dorit să fac arhivă în anul 2017, este biroul meu 

din anul 1999 în care am primit-o pe conf.dr. Irina Neta Gostin atunci când a rămas fără birou în anul 

2006. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Ea urma să se mute în biroul de alături, de aproape 30 

m2 în care stătea un singur cadru didactic și o doctorandă, iar eu mă mutam în biroul unei alte colege. 

În prezent, facultatea nu are arhivă. 

Decan al Facultății de Biologie, 

Conf.dr. Lăcrămioara Ivănescu 

 

                                                           
8 Această confuzie este propagată și în prezent de conf.dr. Irina Neta Gostin, ea apare inclusiv în articolul din 
8.02.2020 din Ziarul de Iași. 


