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obținerii titlului didactic de profesor universitar acesta a obținut și caliutatea de 

conducător de doctorat așa cum reiese din Anexa la Ordinul MECT nr 1805/2007. 

I. Cadrul legal incident 

Anexa la Ordinul MEC nr. 5.098/2005: 

Criteriul 2 - Activitatea de cercetare 

  Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de 

cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie, pe bază 

de contract/grant, în ţară/străinătate, ca membru în echipa de 

cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la 

realizările din ultimii 5 ani. 

  Standardul minim: două granturi/contracte de cercetare 

obţinute pe bază de competiţie, în cel puţin unul dintre 

granturi/contracte candidatul având calitatea de director. 

Din cele două granturi/contracte de cercetare cel puţin unul 

trebuie să fie internaţional şi cel puţin unul să fie obţinut în 

ultimii 5 ani în calitate de director. 

Prin Ordinul MEC nr 3548/2006 de modificare a Ordinului MEC nr. 5.098/2005 

au fost introduse echivalări pentru activitatea de cercetare. 

Astfel, Anexa 1 punctul 13 - Științe inginerești - introduce 

următoarele echivalări: 
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Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte 

de cercetare la nivel naţional, obţinute prin competiţie, în calitate 

de director de proiect. 

II. Activitatea de cercetare a d-lui GILLICH GILBERT-RAINER

Din analiza documentelor privind activitatea de cercetare a acestuia reiese că 

dl Gillich Gilbert-Rainer a fost director de proiect într-un singur grant/contract 

național obținut prin competiție: 

"Sistem de monitorizare în timp real a vibraţiilor şi zgomotului 

surselor industriale cu impact asupra colectivităţilor umane şi a 

clădirilor din mediul urban – SMONTREVIZ”, Programul CEEX 

2005, Modulul 1, 2006-2008. 

Având în vedere că dl Gillich Gilbert-Reiner a câștigat un singur 

grant/contract de cercetare științifică prin competiție în calitate de director și nu a 

participat în niciun grant/contract de cercetare international obținut prin competiție, 

este evident că NU îndeplinea Standardul minim de a fi câștigat un 

grant/contract internațional sau de a fi participat într-un astfel de 

grant/contract international, așa cum stabileau normele legale în vigoare la data 

concursului. 

Având în vedere obținerea frauduloasă a titlului didactic de profesor 

universitar se impune și retragerea calității de conducător de doctorat obținută ca o 

consecință a acestui fapt ilicit. 
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