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În urma articolului publicat pe site-ul cotidianului Bună Ziua Iași, în ziua de 10 iunie 2022, sub titlul: „Concurs 

aranjat la UMF Iași pentru beizadeaua unui profesor! Comisia de examinare, bazată pe cumetrii” 

(https://www.bzi.ro/concurs-aranjat-la-umf-iasi-pentru-beizadeaua-unui-profesor-comisia-de-examinare-

bazata-pe-cumetrii-4473237 ) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași solicită 

redacției Bună Ziua Iași publicarea prezentului drept la replică:   

 

 

DREPT LA REPLICĂ – 10.06.2022 

 

În ziua de 10 iunie 2022, în secțiunea Local a site-ului cotidianului Bună Ziua Iași, a fost publicat articolul 

cu titlul „Concurs aranjat la UMF Iași pentru beizadeaua unui profesor! Comisia de examinare, bazată pe 

cumetrii”, articol neverificat, care dezinformează cititorii și în care sunt prezentate, într-o manieră 

tendențioasă, neadevăruri legate de procedurile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.  

 

1. Precizări referitoare la persoanele implicate în procedurile de concurs: 

 

Conform art. 6 din Anexa la HG nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările și 

completările ulterioare, și art. 7 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, aprobată în ședința Senatului din data de 15 martie 2021, 

”(1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: 
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a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;  

b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs; 

c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 

d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.  

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi; 

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt 

subordonate ierarhic candidatului.” 

După ce se încheie perioada de înscrieri, sunt transmise comisiei de concurs dosarele candidaților. În 

situația în care vreunul dintre membrii comisiei de concurs constată că nu poate fi implicat în procedura de 

concurs, deoarece este soţ, afin sau rudă până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi 

sau este angajat în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi este subordonat 

ierarhic candidatului, informează în scris conducerea Universității și este înlocuit în comisia de concurs de 

către un membru supleant. 

 

2. Prin publicarea acestui articol în data de 10 iunie 2022, înainte de încheierea perioadei de 

înscrieri, sugerând că posturile scoase la concurs sunt „aranjate”, îngrădiți, cel puțin la nivel 

psihologic, dreptul oricărui cetățean de a participa la un concurs. Asemenea acțiuni făcute de 

mass-media sunt în măsură să descurajeze participarea candidaților, aspect care poate fi privit 

chiar ca o discriminare, o prejudiciere a drepturilor cetățenești. 

 

Articolul dezinformează cititorii și defăimează Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași și comunitatea academică a Universității și creează o imagine falsă raportată la procedurile de 

recrutare a cadrelor didactice. Conducerea Universității respinge cu fermitate orice acțiune de intimidare 

a comunității academice a UMF Iaşi. În această situație, solicităm publicarea acestui drept la replică şi 

ștergerea articolului de pe site, în cel mai scurt timp. În caz contrar, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” din Iași își rezervă dreptul de a acționa în judecată publicația Bună Ziua Iași. 
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