
 
CĂTRE  
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
D-lui Ministru Cătălin Ovidiu BABA 
cabinet@min.edu.ro 
 
Se aduce şi la cunoştiinŃa:  

1. D-lui Prof.univ.dr. Victor MITRANA, Preşedinte al Comisiei de informatică 
C.N.A.T.D.C.U. mitrana@fmi.unibuc.ro 

2. D-lui Prof.univ.dr. Dumitru DUMITRESCU, Vicepreşedinte al Comisiei de informatică 
C.N.A.T.D.C.U. ddumitr@cs.ubbcluj.ro  

3. D-lui Acad. Marius ANDRUH, Preşedinte al Consiliului General C.N.A.T.D.C.U. 
marius.andruh@dnt.ro  

4. D-lui Prof.univ.dr. Mihai Răzvan UNGUREANU, Prim Ministru al României, 
drp@gov.ro  

5. D-lui Prof.univ.dr. Gheorghe IANCU, Avocatul Poporului, avp@avp.ro  
 
 

Stimate Domnule Ministru Cătălin Ovidiu BABA, 
 
 Subsemnatul DZIłAC Ioan, profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,  
domiciliat în Oradea, str. Grigore Ureche, nr. 19,  Bl. 19, Sc. C. ap. 46, Tel. 0722562053, CNP 
1530214054681, CI seria XH nr. 536635, depun următorea  
 
 

CONTESTAłIE 
 privind  Ordinul MECTS nr.5695/17.10.2011 

 
 În data de 12.03.2012 am primit răspunsul Dvs. din facsimilul scanat mai jos (se vedea 
documentul complet în Anexa1), 

,  
la care era anexat  un Ordin de Ministru nr. 5695 din 17.10.2012, scanat mai jos, 



, 
prin care am aflat cu stupoare, după un termen de peste 6 luni de la emitere, că nu mi s-a conferit 
calitatea de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, pentru un MOTIV NEFONDAT, care, nu numai 
că este NEDREPT, dar îmi aduce şi un prejudiciu de imagine şi daune morale, motivaŃie ce o 
voi demola pe baza argumentelor pe care am să le enunŃ în cele ce urmează: 
 

Argumentul nr.1. Orice om de bună credinŃă poate observa că verdictul a fost antepronunŃat, 
după care s-a căutat cu disperare o motivaŃie oarecare şi nu s-a găsit decât una extrem de şubredă, 
lipsită de profesionalism şi chiar de rea credinŃă. Fără a se examina întreaga listă de proiecte, 
persoana care a redactat motivaŃia s-a legat doar de primele 3 titluri dintr-o listă de 18, motivând că 
„nu sunt altceva decât premii obŃinute pentru articolele ISI”.  

 



 După cum se poate vedea şi în captura de ecran de mai sus, „Premierea rezultatelor 
cercetării” face parte integrantă din tipurile de proiecte încadrate în „Programul NaŃional PN II 
(2007-2013)”, iar faptul că cele trei articole ISI pentru care am scris aplicaŃiile şi am primit nişte 
bani din aceste proiecte, dovedeşte recunoaşterea rezultatelor cercetărilor mele. 

 
Argumentul nr.2. Tot în cadrul PN II , în 2008 am organizat un Workshop Exploratoriu (a se 
vedea capturile de ecran de mai jos), în colaborare cu dl. Acad. Dan Tufiş, directorul 
Institutului de InteligenŃă Artificială din cadrul Academiei Române. 

 
 
Nu cred că s-a uitat cineva din Comisia CNATDCU în mapa mea, anexată la dosar, ca să vadă că la 
acest workshop, finalizat cu un raport de cercetare şi un volum publicat în editura Academiei 
Române, l-am adus ca invitat central, pe lângă mulŃi alŃi cercetători din SUA, FranŃa, Ungaria, 
Chile, Serbia şi România, pe părintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, al cărui impact ISI se poate 
vedea în captura de ecran de mai jos: 
 

 



 
 
Argumentul nr.3.  Nu cred că cineva din Comisia CNATDCU a văzut în mapă 

documentele că am fost implicat în două proiecte de cercetare şi am fost “visiting researcher” în 
Grecia, la invitaŃia prof. Athanasios D. Styliadis, al cărui vizibilitate internaŃională o avem în 
captura de mai jos: 

 

 
 
Argumentul nr.4. Nu cred că cineva din comisia CNATDCU a citit raportul de cercetare 

din mapa mea, referitor la proiectul internaŃional, de mai jos, în care am fost director de subproiect: 



 
 
Argumentele ar putea continua cu proiectul CEEX şi alte proiecte, dar cred că cele patru 

argumente sunt mai mult decât suficiente pentru demonstra precaritatea, lipsa de substanŃă şi 
profesionalism, ca să folosesc un eufemism, din argumentarea birocratică, seacă, care nu 
numai că mă umileşte, dar îmi jigneşte inteligenŃa, privind neacordarea calităŃii de 
conducător de doctorat, argumentare despre care am suspiciuni serioase că s-a făcut POST 
FACTUM, de către nişte funcŃionari MECTS, fără dovezi scrise şi semnate de la CNATDCU, 
deoarece nu cred că un informatician din Ńara asta, mai ales dacă este membru în Comisia 
CNATDCU, ar risca o astfel de argumentare, mai ales dacă ar fi văzut mapa mea anexată la 
dosar. MenŃionez că dosarul meu nu intră sub incidenŃa deciziilor subsecvente Legii 1/2011.  

 
În consecinŃă, având în vedere faptul că argumentul precizat în anexa la O.M.E.C.T.S. 

nr.5695/17.10.2011 este nefondat şi scos din contextul integrităŃii Criterilui 1, precum şi faptul 
că am primit răspunsul de neconfirmare a calităŃii conducător de doctorat cu o întârziere de peste 6 
luni, solicit schimbarea deciziei, printr-un nou Ordin de ministru, privind CONFIRMAREA 
CALITĂłII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT a subsemnatului, în domeniul Informatică la 
I.O.D. Universitatea din Piteşti. 

În caz contrar îmi rezerv dreptul de a mă adresa justiŃiei, cum deja am înştiinŃat 
Avocatul Poporului despre cauza acestei contestaŃii, voi folosi toate căile de atac, până la CEDO 
inclusiv, dacă va fi cazul, pentru daune morale produse nu numai prin nerecunoaşterea drepturilor 
mele de cercetător şi promotor al informaticii, care aduce beneficii de imagine României şi creează 
un mediu suport important pentru cercetarea din domeniul informaticii, ci şi ca simplu cetăŃean 



căruia i se încalcă nişte drepturi elementare, dreptul de a fi tratat corect şi de a primi la timp 
răspunsuri de la autorităŃi. 

În caz de nerezolvare a contestaŃiei mele, vă rog să-mi comunicaŃi lista membrilor Comisiei 
CNATDCU care şi-au asumat sub semnătură afirmaŃia că nu îndeplinesc Criteriul 1, pentru a 
putea fi citaŃi în justiŃie, deoarece consider că imaginea mea a fost grav prejudiciată în faŃa 
colaboratorilor mei interni şi externi, care nu sunt puŃini, după cum se poate vedea după citările din 
ISI WoS (captura de mai jos), precum  şi în CV-ul meu afişat la adresa: 

http://www.uav.ro/files/exacte/cadre/2011_CV_europass_RO_Dzitac.pdf  
 

 
 

Vă mulŃumesc! 
 
Data: 13.03.2012 

Prof.univ.dr. Ioan DziŃac 

 
Prof.univ.dr. Ioan DZIłAC 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
B-dul RevoluŃiei nr. 77,  
310130 Arad, România 
Tel. 0722562053, E-mail: ioan.dzitac@uav.ro  
http://www.uav.ro/ro/personal/stiinte-exacte/dzitac-ioan  


