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Capitolul I. Dispozi ii generale  

 
Art. 1. Comisia de etică din Universitatea Valahia din Târgovişte are drept menire să 

contribuie la consolidarea încrederii şi încurajarea creşterii competen ei şi performan ei în 
cercetarea ştiin ifică, prin ac iuni care să protejeze membrii comunită ii de comportamente 
abuzive, neetice, contraperformante şi prin ac iuni de colaborare cu structurile universită ii, 
responsabile cu prevenirea deficien elor şi îmbunătă irea comportamentului etic, într-o 
viziune ameliorativă continuă. 

 
Art. 2. Comisia de etică func ionează în baza Regulamentului Comisiei de etică,  

potrivit procedurilor stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară şi a 
reglementărilor legale incidente, respectiv Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011, Legea nr. 
206/2004 privind buna conduită în cercetarea stiintifica1, Hotarârea Guvernului nr. 
681/2011, Ordinul nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
func ionare al CNATDCU, precum şi Codul Studiilor Universitare de Doctorat, cu 
modificările şi completările ulterioare2. 

(1)  Rolul regulamentului de etică este acela de a asigura transparen a 
procedurilor şi de a reglementa cadrul de ac iune a Comisiei de etică, a Comisiei de 
analiză şi a structurilor universită ii, ce au competen e în dezvoltarea angajamentului etic 
constructiv, pentru consolidarea încrederii şi comportamentului etic, ca fundament al 
dezvoltării competen ei şi performan ei în cercetarea ştiin ifică. 

 
Art. 3. Sediul Comisei de etică se află in corpul H 102 al Universită ii Valahia din 

Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, fiind men ionat şi pe site-ul web al 
universită ii la adresa:https://www.valahia.ro/ro/comisia-de-etica  

 
 

 
Capitolul II. Comisia de etic  

 
 
II.1. Constituirea Comisiei de etic  
 
Art. 4. Comisia de Etică este o structură cu atribu ii decizionale, propusă de Consiliul 

de administra ie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de Rectorul universită ii3.  
(1) Comisia de Etică se organizează şi func ionează în următoarea componen ă:  

-  5-9 membri4 cu atribu ii decizionale şi executive, persoane cu prestigiu profesional 
şi autoritate morală5, fiind condusă de un preşedinte. În absen a preşedintelui, atribu iile 
acestuia sunt delegate de drept vicepreşedintelui comisiei.  

                                                 
1
 art. 309 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  

2 art. 69 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 681/2011 – Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
3 art. 306 alin. (1), (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
4  art. 6 din Ordin 4492/6 iulie 2005 
5 art. 306, alin (2), Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 



 

REGULAMENT 
Cod document 

REG 04 

REGULAMENTUL COMISIEI DE ETIC  
Pag./Total pag. 4/21 

Data 29.06.2017 
Edi ie/Revizie 3 / 0 1 2 3 4 5 

 

   
 
 F 422.2014.Ed.1                                                                                                                                                 SMC/ REG/REG 04 
    
                           

- un reprezentant al studen ilor6, ales în mod democratic ca reprezentant legitim al 
intereselor studen ilor, statutul de reprezentant nefiind condi ionat de conducerea 
universită ii7.  

- un consilier juridic (angajat al universită ii), ce avizează Raportul Comisiei de analiză 
şi hotărârile Comisiei de etică8, asigurând respectarea principiului legalită ii.  

- un/o secretar/ă,  angajat/ă cu contract de muncă, care ine eviden a documentelor 
comisiei şi asigură desfăşurarea activită ii comisiei. Secretarul/a  nu dispune de drept de 
vot la luarea deciziilor Comisiei. 

(2) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna din 
func iile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament 
sau de unitate de cercetare-dezvoltare, microproduc ie9. 

 
 
II.2. Mandatul membrilor comisiei de etic   
 
 Art. 5. Membrii Comisiei, cu excep ia secretarului/ei, sunt numi i pe o perioadă de 4 

ani.  
(1) Mandatul membrilor Comisiei de etică începe de la data deciziei de numire, acesta 

putând fi prelungit printr-o nouă decizie de numire.   
(2) Mandatul membrilor Comisiei de etică încetează în următoarele cazuri:  

a) prin demisie;  
b) prin deces; 
c) prin sanc ionarea cu sanc iuni etice sau disciplinare ce afectează credibilitatea Comisiei 
de etică; 
d) prin apari ia unei situa ii de incompatibilitate cu func ia de membru în Comisia de etică. 

(3) În cazul îcetării calită ii de membru, ceilal i membrii ai comisiei rămân în func ie şi 
activează în cadrul acesteia, până la emiterea deciziei de numire a noului/ilor membru/i, 
astfel încât să se asigure continuitatea activită ii comisiei. 

 
II.3. Competen a, atribu iile şi responsabilit ile Comisiei de etic  
 
Art. 6. Comisia de etică are competen a de a contribui la analiza şi solu ionarea 

abaterilor ce in de etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare10 prin 
demararea aplicării procedurilor stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, şi 
respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările exterioare11.  
 

Art. 7.  Comisia de etică are următoarele atribu ii şi responsabilită i principale: 
 

                                                 
6 art. 213(14) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
7  art. 203, alin. (2) şi alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
8
 art.. 307  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

9 art. 306 alin.2  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
10 art. 306 alin.3,lit.a  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
11 art. 309 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
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(1) să aplice Codul de etică şi deontologie universitară, pe baza procedurilor etice 
şi potrivit atribu iilor şi responsabilită ilor ce îi revin12; 

(2) să întocmească un raport anual cu privire la situa ia respectării eticii 
universitare, respectiv a eticii activită ilor de cercetare, care se prezintă 
rectorului, senatului universitar şi constituie document public13; 

(3) să propună Senatului universitar pentru adoptare  şi includere în Carta 
universitară şi să promoveze eventuale modificări sau amendamente ale 
Codului de etică şi deontologie universitară14; 

(4) să îşi asume atribu iile stabilite de Legea 206/200415 actualizată, potrivit 
cărora:  

a) numeşte Comisia de analiză pentru examinarea sesizărilor ce privesc  abateri de 
la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare16, comisie ce este 
propusă de structurile responsabile şi competente, pentru asigurarea eticii 
ştiin ifice, din domeniul specific al conduitei etice analizate;  

b) aprobă raportul elaborat de Comisia de analiză, raport ce numeşte persoanele 
vinovate şi stabileste sanc iunile17, Comisia de etică putând stabili sanc iuni18 
diferite de ale Comisiei de analiză, în mod justificat, atunci când sanc iunile 
propuse în raport nu se încadrează în  principiile de legalitate şi propor ionalitate. 
Raportul Comisiei de analiză se aprobă, cu votul majorită ii membrilor Comisiei 
de etică, fără sau cu modificarea sanc iunilor propuse în raport, în mod 
argumentat, cu specificarea reglementărilor ce au stat la baza deciziei de 
modificare, prin Hotărârea Comisiei de etică,  semnată de preşedintele Comisiei 
de etică şi vizată de consilierul juridic. 

c) comunică autorului sesizării în scris şi transmite spre publicare pe site-ul web al 
universită ii următoarele documente: Raportul Comisiei de analiză, avizat de 
consilierul juridic19  din Comisia de etică, fără sau cu obiec iuni, după caz;  
Hotărârea Comisiei de etică, prin care se aprobă raportul Comisiei de analiză20 

fără sau cu modificarea sanc iunilor propuse în raport, după caz;  

d) comunică structurilor de conducere ale universită ii: Raportul Comisiei de analiză 
şi Hotărârea Comisiei de etică, pentru punerea în aplicare a sanc iunilor21, cu 
precizarea termenului de la care sanc iunile devin aplicabile şi a condi iilor ce pot 

                                                 
12 art. 306 alin.3,lit.a  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
13 art. 306 alin.3,lit.b  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
14 art. 306 alin.3,lit.c  din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
15 art. 309 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
16 art. 10, lit. b din Legea nr. 206/2004  
17 art. 11, alin.(3) din Legea nr. 206/2004  
18 art. 322 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
19 art. 11, alin.(3) din Legea nr. 206/2004  
20 art. 11, alin.(4) din Legea nr. 206/2004  
21 art. 322 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
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suspenda aplicarea sanc iunilor22, respectiv până la publicarea raportului de 
către Consiliul Na ional de Etică23, în cazul contestării sesizării.   

(5) să îşi asume atribu iile stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind 
Codul Studiilor Universitare de Doctorat actualizată24, coroborat cu prevederile 
Ordinului nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
func ionare al CNATDCU, Anexa 2. In acest sens, Comisia de Etica demarează 
procedura de analiză şi solu ionare a sesizărilor25 şi elaborează Hotărârea ce 
vizează standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la 
existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat. Hotărârea Comisiei de etică 
este parte integrantă a Punctului de vedere al Rectorului UVT26. 

(6) să îşi asume cu responsabilitate principiile ce guvernează activitatea Comisiei 
de etică şi care sunt parte integrantă a prezentului regulament; 

(7) să notifice institu iile statului privind cazurile ce fac subiectul legii penale şi să 
pună la dispozi ia acestora informa iile pe care le de in privind cazurile respective.  

 

Capitolul III. Constituirea, competen a şi atributiile Comisiei de analiz  
 

III.1. Constituirea Comisiei de analiz  
 
Art. 8. Comisia de analiză este structura cu atribu ii în analiza şi solu ionarea 

sesizărilor, şi respectiv, cu elaborarea Raportului de analiză a sesizărilor referitoare la 
abaterile de la buna conduită, propusă de structurile universită ii.  

(1) Comisia de analiză are responsabilită i privind respectarea normelor de bună 
conduită etică în domeniul de analiză al sesizării, fiind numită27 de Comisia de etică a 
universită ii Valahia din Târgovişte.  

(2) Comisia de analiză este formată, de regulă, din 3-5 membri, persoane cu 
prestigiu profesional şi autoritate morală, cu func ia didactică sau de cercetare cel pu in 
egală cu a persoanei suspicionate de abatere etică, neaflate în situa ii de incompatibilitate 
cu aceasta. Numărul membrilor poate fi suplimentat, atunci când se consideră necesar.  

 
    III.2. Mandatul membrilor Comisiei de analiz  

 
Art. 9. Membrii Comisiei de analiză sunt numi i prin Decizia Comisiei de etică şi au 

această calitate pe toată perioada analizei şi solu ionării sesizărilor pentru care au fost 
numi i. Mandatul membrilor Comisiei de analiză începe de la data deciziei de numire şi 
încetează la data îndeplinirii atribu iilor pentru care a fost emisă decizia de numire. 

 

                                                 
22 art. 11, alin.(6) din Legea nr. 206/2004  
23 art. 42, alin.(4), alin. (7) din Legea nr. 206/2004 actualizată în septembrie 2011 şi art. 326 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
24 art. 69 alin. (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
25 art. 12 din Ordinul nr. 3482/ 2016 
26

 art. 14 alin. (2) din Ordinul nr. 3482/ 2016 
27 art. 10, lit. b din Legea nr. 206/2004  
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III.3. Atribu ii şi responsabilit i ale Comisiei de analiz  
 
Art. 10. Comisia de analiză are competen a de a examina sesizările referitoare la 

buna conduită în cercetare-dezvoltare, de a analiza şi solu iona abaterile ce in de etica 
universitară, potrivit domeniului de competen ă profesională în baza căruia a fost făcută 
propunerea şi numirea membrilor în comisie. 

 
Art. 11.  Comisia de analiză are următoarele atribu ii principale: 

(1) să aplice Codul de etică şi deontologie universitară, pe baza procedurilor28 etice 
şi potrivit competen elor şi responsabilită ilor ce îi revin, dar şi potrivit principiilor 
ce îi reglementează activitatea; 

(2) să întocmească un raport de analiză a sesizării, care se prezintă Comisiei de 
etică pentru aprobare şi constituie document public29, după cum urmează: 

a) În cazul constatării abaterii de la normele de bună conduită, raportul va 
con ine: numele persoanei considerată a fi vinovată, aspectele ce se 
încadrează în categoria de abatere de la normele de bună conduită, 
prevederile legale ce au fost încălcate, gravitatea consecin elor abaterii 
sesizate, sanc iunea/ile  propusă/e în urma analizei şi încadrată/e potrivit 
principiului legalită ii şi propor ionalită ii. Raportul este semnat de to i membrii 
comisiei de analiză şi poate con ine recomandări pentru evitarea pe viitor a 
tipului de abatere sesizat. 

 
b) Pentru situa ia în care suspiciunea de abatere de la normele de bună 

conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare nu este considerată ca fiind 
întemeiată, se va preciza şi argumenta acest punct de vedere în raportul de 
analiză, cu referire la respectarea principiului legalită ii.  
 

(3) să îşi asume cu responsabilitate principiile ce guvernează activitatea Comisiei 
de analiză şi care sunt parte integrantă a prezentului regulament. 

 

 
 

Capitolul IV.  Principiile care guverneaz  activitatea Comisiei de etic  şi a Comisiei 
de analiz  

 
 

Art. 12.  Principiile care guvernează activitatea Comisiei de etică şi a Comisiei de 
analiză cu atribu ii în  analiza şi solu ionarea sesizărilor sunt următoarele:  

 
(1) celeritatea analizei con inutului sesiz rii şi demar rii procedurii, cu 
respectarea procedurilor legal reglementate, prevăzute in Codul de etică şi deontologie 
profesională, a drepturilor persoanelor implicate, care presupune: 

                                                 
28 art. 11, alin.1 din Legea nr. 206/2004 actualizată 
29 art. 11, alin.3 din Legea nr. 206/2004 actualizată 
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a)  obligatia Comisiei de etică de a proceda fără întârziere la analiza con inutului 
sesizării, pentru a decide dacă sesizarea este de competen a sa şi de a demarara 
procedura de analiză şi solutionare a cauzei, pentru sesizările ce intră în domeniul 
de competen ă al comisiei; 

b) obliga ia structurilor universită ii cu responsabilită i privind respectarea normelor de 
bună conduită etică în domeniul de analiză al sesizării, de a propune lista de 
specialişti ce au competen ă profesională şi morală în analiza şi solu ionarea 
sesizării, pentru a fi numi i în Comisia de analiză, ca urmare a solicitării Comisiei de 
etică;  

c) obligatia Comisiei de analiză de a proceda fără întârziere şi cu responsabilitate la 
analiza şi solu ionarea sesizării, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate, a 
regulilor şi principiilor prevăzute în prezentul regulament şi în Codul de etică şi 
deontologie profesională;  

(2) prezum ia de nevinov ie – principiu potrivit căruia persoana supusă cercetării 
este considerată nevinovată,  atât timp cât vinovă ia sa nu a fost dovedită;  

(3) garantarea dreptului la informare - privind demararea şi solu ionarea sesizării şi a 
dreptului de contesta, pentru persoana care a depus sesizarea; 

(4) garantarea dreptului la informare şi audiere -  pricincipiu conform căruia se 
recunoaşte dreptul persoanei împotriva careia a fost îndreptată sesizarea de a fi audiată şi 
informată, dar şi  dreptul de a contesta argumentat con inutul raportului şi sanc iunile 
specificate pentru aplicare;  

(5) propor ionalitatea – principiu potrivit căruia trebuie respectat un raport corect între 
gravitatea abaterii etice, circumstan ele săvârşirii acesteia, existen a unor antecedente de 
abateri etice, prejudiciile cauzate universită ii de abaterea săvârşită şi sanc iunea etică 
propusă a fi aplicată;  

(6) legalitatea sanc iunii – principiu potrivit căruia Comisia de etică nu poate propune 
decat sanc iunile etice prevazute de Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011 actualizată şi 
Legea 206/2004 actualizată, corespunzătoare pentru etapa de analiză la nivelul 
universită ii;  

(7) confiden ialitatea – principiu potrivit căruia membrii comisiei de etică şi ai comisiei 
de analiză sunt obliga i să nu divulge identitatea autorului sesizării, în condi iile legale, şi 
nici aspecte legate de cercetarea comportamentului etic sesizat, pe perioada desfăşurării 
procedurii de analiză şi solu ionare a sesizării; 

(8) evitarea conflictului de interese – potrivit căruia membrii Comisiei de etică şi 
membrii propuşi pentru Comisia de analiză afla i în situa ia de conflict de interese, care ar 
putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea îndatoririlor lor, vor preciza explicit 
acest aspect şi se vor ab ine de la analiza, solu ionarea şi respectiv de la manifestarea 
votului în cadrul comisiei,  pentru sesizările în cauză;   

(9) dezvoltarea unei culturi organiza ionale, care s  impulsioneze schimbarea 
constructiv  în opera ionalizarea sistemului de valori- conform căruia abaterile de la 
normele de bună conduită vor fi aduse la cunoştin a structurilor universită ii cu 
responsabilită i în activitatea de cercetare-dezvoltare;  ac iunile şi măsurile de informare, 
reglementare şi verificare a respectării normelor de bună conduită etică, ini iate de 
structurile responsabile cu prevenirea şi combaterea unor comportamente indezirabile în 
domeniul etic, se vor comunica Comisiei de etică, până la data de 10 decembrie a fiecărui 
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an, pentru introducerea acestora în Raportul anual, ce se prezintă Senatului şi Rectorului 
universită ii. 

 
Capitolul V. Procedura de solu ionare a sesiz rilor 

 
 V.1. Primirea sesiz rii 
 

Art. 13. Sesizările formulate în scris, ce sunt de competen a Comisiei de etică, se 
depun la sediul comisiei, deschise sau în plic sigilat, după ce au fost înregistrate la 
registratura universită ii.  

(1) sesizarea unei abateri etice poate fi  făcută de orice persoană din universitate sau 
din afara universită ii30; 

(2) sunt supuse analizei comisiei numai sesizările formulate în scris şi care con in:  

a) date relevante privind identitatea autorului sesiz rii: numele, prenumele, 
(inclusiv date de contact: adresa poştala, adresa de e-mail - dacă există, număr 
de telefon); 

b) date relevante privind identitatea persoanei acuzate: nume, prenume,  
func ia în cadrul universită ii şi rela ia cu universitatea (studen i, cadre didactice, 
personal nedidiactic, colaboratori); 

c) ac iuni imputate persoanei acuzate: men ionarea explicită a normelor de bună 
conduită în etica ştiin ifică, considerate a fi încălcate, ce se regăsesc în Legea 
206/2004 actualizată;  

d) dovezi concludente, care să sus ină acuza ia de încălcare a normelor de bună 
conduită în etica ştiin ifică (de exemplu: pentru acuzaţia de plagiat - indicarea 
clară a operei suspicionate a fi plagiată vs. opera în care s-a plagiat, autori, 
editura, an apari ie, şi transmiterea tiparită şi subliniată a paginilor, textului, 
textelor din care s-a plagiat vs. text în care s-a plagiat; pentru acuzaţia de 
îngreunare, împiedicare, sabotare a activităţii de cercetare-dezvoltare sau 
pentru abuzul de autoritate în activitatea de cercetare-dezvoltare – specificarea 
situa iei în fapt: locul, data, contextul înfăptuirii acestora, eventuali martori, orice 
alte informa ii relevante; etc.) 

e) semn tura autorului sesizării şi data depunerii sesizării; 

f) num rul de înregistrare de la registratura universită ii. 

(3) sunt supuse analizei comisiei, sesizările primite din partea CNATDCU, CNE în 
acord cu prevederile legislative şi cu atribu iile Comisiei de etică. 

 
 

                                                 
30 art. 308, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
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V.2. Analiza con inutului sesiz rii 
 
Art. 14. Pentru a angaja analiza în cadrul Comisiei de etică, sesizarea trebuie să 

facă referire la abateri în etica ştiin ifică, aflate sub inciden a Legii 206/2004 actualizată31, 
care sunt săvârşite de membri ai comunită ii universitare32 şi au în con inut aspectele 
specificate la art. 13 alin. (2) din prezentul regulament sau sunt primite din partea 
CNATDCU, CNE. 

Art. 15. În situa ia îndeplinirii cumulative a condi iilor men ionate la art.13 alin. (2) 
din prezentul regulament, Comisia de etică se întruneşte în şedin ă extraordinară şi 
demarează procedura de analiză şi solu ionare a sesizării. În caz contrar, Comisia de etică 
comunică autorului sesizării, în condi iile în care au fost men ionate datele de contact, 
motivele pentru care nu poate fi demarată procedura de analiză a sesizării. 

 
  V.3. Demersurile Comisiei de etic  pentru analiza şi solu ionarea sesiz rii  
 

Art. 16. În baza deciziei Comisiei de etică privind demararea procedurii de analiză 
şi solu ionare a sesizării se realizeză următoarele ac iuni: 

(1) solicitarea propunerii de specialişti pentru constituirea Comisiei de analiz  şi 
solicitarea de informa ii relevante pentru solu ionarea sesizării, din partea 
structurilor universită ii cu responsabilită i în angajarea respectării normelor de bună 
conduită etică, în domeniul de analiză al sesizării; 

(2) comunicarea deciziei privind demararea procedurii de analiză şi solu ionare a 
sesizării, c tre autorul sesiz rii; 

(3) întrunirea Comisiei de etică pentru aprobarea Comisiei de analiz , propusă de 
structurile competente, în baza respectării condi iilor de prestigiu profesional şi 
autoritate morală a persoanelor propuse şi emiterea deciziei de constituire a 
Comisiei de analiz  şi de numire a membrilor acesteia, pentru analiza şi 
solu ionarea sesizărilor; 

(4) comunicarea deciziei de numire membrilor Comisiei de analiz , înso ită de: 
informa iile privind sesizarea, dovezile existente, informa ii pentru structurarea 
raportului de analiză, termen de solu ionare şi punerea la dispozi ie a legisla iei 
relevante; 

(5) comunicarea invita iei de audiere c tre persoana care face obiectul sesiz rii 
în vederea informării, expunerii punctului de vedere, a identificării contextului 
organiza ional existent şi a poten ialilor factori defavorabili angajării bunei conduite 
în etica ştiin ifică; 

(6)  întrunirea Comisiei de etică pentru aprobarea Raportului de analiz  elaborat de 
Comisia de analiză şi emiterea Hotărârii Comisiei de etică privind aprobarea 
raportului cu posibilitatea încadrării diferite a sanc iunilor, în situa ii bine 
argumentate, potrivit competen ei Comisiei de etică; 

                                                 
31 art. 309 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
32 art. 308, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 



 

REGULAMENT 
Cod document 

REG 04 

REGULAMENTUL COMISIEI DE ETIC  
Pag./Total pag. 11/21 

Data 29.06.2017 
Edi ie/Revizie 3 / 0 1 2 3 4 5 

 

   
 
 F 422.2014.Ed.1                                                                                                                                                 SMC/ REG/REG 04 
    
                           

(7) Comunicarea Raportului de analiză, elaborat de Comisia de analiză, împreună cu 
Hotărârea Comisiei de etică, c tre autorul sesiz rii; 

(8) Raportul de analiză elaborat de Comisia de analiză şi Hotărârea Comisiei de etică 
este transmis spre publicare pe site-ul web al universit ii ; 

(9) Comunicarea c tre structurile de conducere ale universit ii, cu atribu ii în 
aplicarea sanc iunilor, a Raportului de analiză elaborat de Comisia de analiză şi a 
Hotărârii Comisiei de etică, cu precizarea explicită a termenului de la care 
sanc iunile devin aplicabile, a intervalului de aplicare a sanc iunilor şi a condi iilor ce 
pot suspenda aplicarea sanc iunilor. 

Art. 17. În situa ia sesizărilor primite din partea CNATDCU, procedura de analiză şi 
solu ionare a sesizării are în vedere următoarele specificită i: 

 
(1) Comisia de etică analizează sesizarea în raport cu procedurile interne33; 
(2) Raportul de analiză elaborat de Comisia de analiză împreună cu Hotărârea 

Comisiei de etică sunt documente ce fundamentează documentul oficial -Punct de 
vedere – propunerea Rectorului universită ii privind men inerea/retragerea titlului de 
doctor34; 

(3) Raportul de analiză, elaborat de Comisia de analiză, împreună cu Hotărârea 
Comisiei de etică se comunică de Comisia de etică Rectorului universită ii, nu şi 
autorului sesizării35; 

(4) Dacă pe parcursul analizei sesizării persoana vizată recunoaşte încălcarea 
standardelor de etică profesională şi îşi exprimă acordul privind retragerea titlului de 
doctor, Comisia de etică comunică persoanei vizate şi Rectorului universită ii 
prevederile procedurale ale CNATDCU în această situa ie36;   

(5) Decizia Consiliului General al CNATDCU este documentul care stabileşte dacă au 
fost/nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv 
în ceea ce priveşte plagiatul şi respectiv sanc iunile aplicabile, atunci când este 
cazul37; 

(6) Toate documentele legate de aceste sesizari sunt parte a dosarului de doctorat şi 
se incarcă pe platforma na ională; deciziile comisiilor de etică şi ale CNATDCU sunt 
publicate şi pe site-ul institu ional al UVT38. 
 
V.4. Condi ii şi termene de comunicare, analiz  şi solu ionare a sesiz rilor  
 
Art. 18. (1) Comisia de etică răspunde autorului sesizării şi îi comunică în scris 

decizia privind demararea sau după caz, nedemararea procedurii de analiză şi solu ionare 
a sesizării, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării39; 

                                                 
33 Art. 12 din Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
34 Art.14, alin.2  din HG 681/2011 – Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
35 Art. 22 din Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
36

 Art. 29 din Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
37 art. 69, alin. 4  din HG 681/2011 – Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
38 art. 69, alin 7 din HG 681/2011 – Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
39 art. 309 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
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(2) In cazul specific al sesizărilor CNATDCU Comisia de etică nu răspunde autorului 
sesizării, autoritatea reglementată cu atribu ii în acest sens fiind UEFISCDI40. 

Art.19. (1) Demararea procedurii de analiză şi solu ionare a sesizărilor, 
comunicarea propunerilor de membri ai Comisiei de analiză, aprobarea şi informarea 
Comisiei de analiză, elaborarea şi aprobarea Raportului de analiză, trebuie să se 
realizeze, cu participarea fiecărei structuri responsabile în realizarea acestor demersuri, în 
termen de 45 de zile de la primirea sesizării; 

(2) In cazul specific al sesizărilor CNATDCU, pentru încadrarea în termenul 
reglementat legal, participarea fiecărei structuri responsabile privind demersurile de 
analiză şi solu ionare la nivelul universită ii trebuie să asigure realizarea demersului 
procedural în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării41.  

Art. 20. (1) Raportul de analiză elaborat de Comisia de analiză, avizat de către 
consilierul juridic, aprobat prin vot de Comisia de etică şi înso it de eventuale modificări în 
cazul încadrării diferite a sanc iunilor de către Comisia de etică, se comunică autorului 
sesizării în scris şi se face public pe site-ul web al universită ii, în termen de 45 de zile de 
la primirea sesizării42; 

(2) In cazul specific al sesizărilor CNATDCU, Raportul elaborat de Comisia de analiză 
şi Hotărârea Comisiei de etică sunt documente ce fundamentează documentul oficial -
Punct de vedere. Pentru fundamentarea documentului Punct de vedere, ce reprezintă 
propunerea Rectorului universită ii privind men inerea/retragerea titlului de doctor, 
Raportul şi Hotărârea se comunică Rectorului UVT in termen de 28 de zile de la 
înregistrarea sesizării43;  

(3) În cazul în care structurile universită ii implicate in demersul procedural nu îşi 
asumă atribu iile necesare solu ionării cu responsabilitate şi în termenele legale a 
sesizărilor, Comisia de etică va informa conducerea universită ii, pentru luarea măsurilor 
decizionale ce se impun. 

 
 
 
V.5. Condi ii şi termene de contesta ie  
 
Art. 21. (1) Raportul de analiz  elaborat de Comisia de analiză, avizat de către 

consilierul juridic şi  aprobat de Comisia de etică, fără sau cu modificări, prin Hotărârea 
Comisiei de etică   poate fi contestat la Consiliul Na ional de Etică, de către persoana/ 
persoanele găsite vinovate, ori de către autorul sesizării, în termen de 15 zile lucrătoare, 
de la data comunicării.44 

(2) Contesta ia va con ine obligatoriu o copie simplă după sesizarea ini ială, după 
raportul de analiză45 şi după Hotărârea Comisiei de etică. 

Art. 22. (1)  In cazul sesizărilor CNATDCU, oricare dintre păr ile implicate poate 
solicita acces la documentele care au fundamentat decizia Consiliului general al 
                                                 
40 art. 22 din Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
41 art. 69 alin. (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat 
42 art. 11, alin.3 din Legea nr. 206/2004 actualizată în septembrie 2011 
43 art. 14 alin. (2) din Ordinul nr. 3482/ 2016 
44 art. 11, alin.5 şi alin.6 din Legea nr. 206/2004 actualizată în septembrie 2011 
45 art. 11, alin.5 din Legea nr. 206/2004 actualizată în septembrie 2011 
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CNATDCU şi depune contesta ie cu privire la procesul de analiză a sesizării, în termen de 
maximum 10 zile de la data comunicării şi publicării deciziei Consiliului general al 
CNATDCU46.  

(2) Contestatiile se adresează Consiliului general al CNATDCU şi se înregistrează 
oficial la UEFISCDI, numai in cadrul termenului stabilit.47 

 
 

V.6. Condi ii i termene privind aplicarea sanc iunilor 
 
Art. 23. În cazul în care o contesta ie nu a fost înaintată către Consilul Na ional de 

Etică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, sanc iunile sunt puse în 
aplicare de către decan, director sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la data 
stabilirii sanc iunilor48. 

Art 24.  In cazul sesizărilor CNATDCU, dacă în termen de maximum 10 zile de la 
data comunicării şi publicării deciziei Consiliului general al CNATDCU nu se înregistrează 
oficial nicio contesta ie, decizia Consiliului general al CNATDCU este definitivă, orice 
contesta ie ulterioară fiind fără temei şi clasată.49 

 
 

Capitolul VI.  Sanc iuni aplicabile la înc lcarea eticii ştiin ifice 
 

Art. 25. Sanc iunile care se pot aplica pentru încălcarea eticii universitare sau 
pentru abateri de la buna conduită în activitatea ştiin ifică, în cadrul analizei la nivelul 
universită ii, sunt: 

(1) pentru personalul didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de 
cercetare auxiliar50: 

a) avertisment scris; 
b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea  

normelor de bună conduită; 
c) diminuarea salariului de bază, cumulată, când este cazul, cu indemniza ia de    
        conducere, de îndrumare şi de control; 
d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a 

dreptului de  înscriere la un concurs pentru ocuparea unei func ii superioare 
ori a unei func ii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în 
comisii de concurs; 

e) destituirea din func ia de conducere din institu ia de cercetare-dezvoltare; 
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 
(2) pentru studen i şi studen i-doctoranzi51: 

                                                 
46

 art. 24 din  Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
47 art. 26 din  Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
48 art. 322 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
49 art. 25 din  Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
50 art. 111  din Legea nr. 206/2004 actualizată în septembrie 2011 şi Art. 318 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
51 art. 319 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
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a) avertisment scris; 
b) refacerea con inutului lucrării de licen ă, diplomă, diserta ie și/sau a tezei de 

doctorat, doar o singură dată, iar în cazul nepromovării se exmatriculează;  
c) ridicarea integrală a bursei pe o perioadă de 10-30 de zile; 
d) reducerea bursei pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) interzicerea accesului la burse; 
f) interzicerea accesului în căminele studen eşti pe o perioadă 

determinată/nedetreminată; 
g) interzicerea dreptului de a fi ales/aleasă pentru reprezentarea intereselor 

studen ilor, în structurile universită ii; 
h) exmatricularea cu drept de reînmatriculare; 
i) exmatricularea fără drept de reînmatriculare, pentru abateri grave; 
 
 

Art. 26. În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiin ifică, Comisia de 
analiză stabileşte în Raportul de analiză, una sau mai multe sanc iuni, prevăzute la art. 23 
alin. (1) sau alin. (2), care sunt aprobate de Comisia de etică, în condi iile respectării 
principiului legalită ii şi propor ionalită ii; în caz contrar, Comisia de etică stabileşte una sau 
mai multe sanc iuni prevăzute de lege şi de prezentul regulament, cu argumentarea 
stabilirii lor. 

Art 27. In cazul sesizarilor CNATDCU, dacă decizia finală a Consiliului general al 
CNATDCU confirmă nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, 
Consiliul general al CNATDCU propune ministrului educa iei na ionale şi cercetării 
ştiin ifice luarea urmatoarelor măsuri, alternativ sau simultan: 

a) retragerea calită ii de conducător de doctorat/atestatului de abilitare; 
b) retragerea titlului de doctor; 
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii 
doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studen i-
doctoranzi.52 

 
 
 

Capitolul VII. Func ionarea Comisiei de etic  
 

Art. 28.  Comisia de etică se întruneşte semestrial în şedin ă ordinară şi ori de câte 
ori este necesar, în şedin e extraordinare; 

Art.29. Cvorumul comisiei este constituit de jumătate plus unu din membrii comisiei. 
Art.30. Deciziile comisei, inclusiv demararea/nedemararea procedurii de analiză şi 

solu ionare a sesizărilor; numirea membrilor Comisiei de analiză; aprobarea raportului de 
analiză şi a sanc iunilor; hotărârea acordării de sanc iuni diferite de ale Comisiei de analiză 
şi aprobarea lor, se iau cu  majoritatea voturilor membrilor comisiei de etică.  
 

                                                 
52

 art. 33 din  Ordin nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU 
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Capitolul VIII. Aria de jurisdic ie a Comisiei de Etic  
 

Art. 31. Sub jurisdic ia  Comisiei de etică intră toate persoanele care fac parte din 
sau au rela ii cu universitatea, membri ai comunită ii universitare: 

a) studen i (la toate nivelele şi formele de studiu, inclusiv studen ii-doctoranzi) 

b) personal didactic şi de cercetare; personal didactic şi de cercetare auxiliar 
(cadre didactice titulare, asocia i, consultan i, invita i); 

c) membri ai corpului de conducere. 

 
Capitolul IX. Finan are 

 

Art. 32. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de func ionarea Comisiei de etică şi a 
Comisiei de analiză se realizează din fondurile Universită ii Valahia din Târgovişte, prin 
decizia Rectorului.  

Membrii comisiei de etică, cu atribu ii decizionale, sunt remunera i pentru fiecare 
şedin ă cu o sumă fixă, stabilită de Consiliul de Administra ie al Universită ii Valahia din 
Târgovişte. Secretarul comisiei este remunerat conform contractului individual de muncă. 
 
 

Capitolul X Alte prevederi 
 

Art. 33.  Drepturile autorului sesiz rii: 
(1) dreptul de a beneficia de consilierea Comisiei de etic : de a fi consiliat/ă cu 

privire la depunerea unei sesizări corect întocmite; de a primi număr de 
înregistrare pentru sesizarea despusă;  

(2) dreptul la informare privind demararea procedurii de analiză a sesizării şi a 
rezultatelor solu ionării acesteia şi de a primi o copie după Raportul de analiză şi 
după Hotărârea Comisiei de etică; 

(3)  dreptul de a beneficia de confiden ialitate. Dacă în cursul derulării 
procedurilor este necesară dezvăluirea identită ii autorului sesizării, va fi cerută 
permisiunea acestuia în acest sens. Dacă reclamantul/a nu doreşte să-i fie 
dezvăluită identitatea, se va proceda în continuare fără dezvăluirea identită ii 
acestuia/acesteia, în măsura în care acest lucru este posibil. 

Art. 34.  Drepturile p r ii reclamate:  
(1) dreptul de a fi informat/  cu privire la acuza iile aduse şi la rezultatul 

investiga iilor,  

(2) dreptul de a fi audiat/ ;  

(3) dreptul de a contesta Raportul Comisiei de analiză, aprobat cu sau fără 
modificări prin  Hotărârea Comisiei de etică, la Consiliul Na ional de Etică;  
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(4) dreptul de a primi, la solicitare, copii după Raportul de analiză şi Hotărârea 
Comisiei de etică; 

Art. 35. Concilierea p r ilor – în situa ia în care, încălcarea eticii ştiin ifice şi 
universitare este minoră şi Comisia consideră că natura problemei permite concilierea 
păr ilor, pe cale amiabilă, acestă solu ie va fi propusă păr ilor, iar Comisia va lua act de 
împăcarea lor, fapt care conduce la stingerea litigiului dintre păr i. 

 
Art.36 Confiden ialitate – accesul ter ilor la dosarul de caz pe durata desfăşurării 

anchetei este interzis, cu excep ia cazului în care faptele fac subiectul unei investiga ii 
oficale, a organelor de stat autorizate. 

Art. 37.  Arhiva Comisiei – Comisia de etică va păstra dosarele pe o perioadă de 
10 ani, într-un spa iu adecvat, pus la dispozi ia acesteia de către conducerea universită ii, 
responsabilitatea păstrării tutror datelor ce fac parte din dosarul de caz revenind 
secretarului/ei Comisiei. 

 

Capitolul XI- Dispozi ii finale 
 

Art. 38.  Prevederile Regulamentului Comisiei de etică nu pot fi contrare 
prevederilor legale. Prezentul regulament reprezintă forma modificată, completată, 
actualizată şi renumerotată rezultată ca urmare a punerii în acord cu dispozitiile Legii 
nr.1/2011 (text actualizat în 30 ianuarie 2017), Legii nr. 206/2004 (text actualizat in 25 
ianuarie 2016),  HG nr. 681/2011 (text actualizat in 10 martie 2016), Ordinului nr. 
3482/2016, Anexa 2 (text actualizat in 7 octombrie 2016). 

 
Art 39. Decizia de modificare se adoptă cu votul majorită ii membrilor comisiei.  
 
Art 40. Regulamentul Comisiei de etică se adoptă de către Senatul Universită ii.  

 
Art 41. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr 26B din 

29.06.2017    şi intră în vigoare de la data aprobării. 
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NOTE DE SUBSOL – CON INUT LEGISLATIV 
 

Nr. nota Nr. Art., lege Continut legislativ 
1.  Art. 309 din Legea 

Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (...) 

2.  Art. 69 alin. (3) din 
Hotarârea Guvernului nr. 
681/2011 – Codul Studiilor 
Universitare de Doctorat 

Art. 69 alin. (3) In termenul prevazut la alin. (2), Consiliul general al CNADTCU 
solicita IOSUD punctul de vedere care trebuie formulat in termen de maximum 
30 de zile de la primirea solicitarii. In situatia in care IOSUD confirma 
incalcarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, va transmite 
CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnata de rector 
sau, dupa caz, de presedintele Academiei Romane, avizata din punct de 
vedere juridic de universitate sau, dupa caz, de Academia Romana.  

3.  art. 306 alin. (1), (2) din 
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

 (1) La nivelul fiecărei universită i func ionează comisia de etică universitară. 
(2) Structura şi componen a comisiei de etică universitară este propusă de 
consiliul de administrație, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. 
(...) 

4.  art. 6 din Ordin 4492/6 iulie 
2005- 5-9 membri 

Comisia de etică este formată din 5-9 membri cu prestigiu profesional şi 
autoritate morală, reprezentând în păr i relativ egale, cadrele didactice, 
studen ii şi personalul nedidactic. Reprezentantul Compartimentului juridic al 
institu iei de învă ământ superior face parte de drept din Comisia de etică 
universitară. 

5.  art. 306, alin (2), Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

(2) (...) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate 
morală. (...) 

6.  art. 213(14) din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

(14) Studen ii au cel pu in un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de 
asigurare a calită ii, precum și în alte comisii cu caracter social 

7.  art. 203, alin. (2) şi alin. (4) 
din Legea Educa iei 
Na ionale nr. 1/2011 

(2) (...)Ei sunt, de drept, reprezentan i legitimi ai intereselor studen ilor, la 
nivelul fiecărei comunită i academice. Conducerea institu iei de învă ământ 
superior nu se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentan ilor 
studen ilor. 
(4) Statutul de student reprezentant nu poate fi condi ionat de către 
conducerea universită ii. 

8.  Art. 307  din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al 
universită ii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de 
etică universitară revine universității. 

9.  Art. 306 alin.2  din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

(2) (...) Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care 
ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, 
proiectare, microproduc ie. 

10.  Art. 306 alin.3,lit.a  din 
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribu ii: a) analizează şi 
soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin  
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară 

11.  Art. 309 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (...) 

12.  Art. 306 alin.3,lit.a  din 
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții: a) analizează şi 
solu ionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin  
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară  

13.  Art. 306 alin.3,lit.b  din 
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribu ii: b) realizează un 
raport anual referitor la situa ia respectării eticii universitare şi a eticii 
activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și 
constituie un document public; 

14.  Art. 306 alin.3,lit.c  din 
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribu ii: c) contribuie la 
elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune 
senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 

15.  Art. 309 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(...) 
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Nr. nota Nr. Art., lege Continut legislativ 
16.  art. 10, lit. b din Legea nr. 

206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 10 Atribu iile comisiilor de etică sunt următoarele: 
b)numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la 
abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în 
aten ia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare. 

17.  art. 11, alin.(3) din Legea 
nr. 206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11 alin. (3)Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de 
către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public 
pe site-ul web al institu iei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea 
sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi 
stabileşte una sau mai multe dintre sanc iunile prevăzute la art. 111; (...) 

18.  Art. 322 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 
 

Art. 322. — Sanc iunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară 
sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de 
zile de la stabilirea sancțiunilor 

19.  art. 11, alin.(4) din Legea 
nr. 206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11 alin. (4)Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul 
juridic al institu iei. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea 
comisiei de analiză revine institu iei. 

20.  art. 11, alin.(3) din Legea 
nr. 206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11 alin. (3)Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de 
către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public 
pe site-ul web al institu iei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea 
sesizării; (...) 

21.  Art. 322 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

Art. 322. — Sanc iunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară 
sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz (...) 

22.  art. 11, alin.(6) din Legea 
nr. 206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11 alin.(6)În cazul în care o contesta ie nu a fost înaintată către Consiliul 
Na ional de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării 
prevăzute la alin. (3), sanc iunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în 
aplicare de către conducătorul institu iei sau de către consiliul de administra ie, 
după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării 
raportului 

23.  art. 42, alin.(4), alin. (7) din 
Legea nr. 206/2004 
actualizată în septembrie 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 326 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

4)Pentru contesta ii ce se încadrează în situa ia prevăzută la alin. (2) lit. a), 
Consiliul Na ional de Etică informează în scris şi pe căi electronice institu ia 
vizată de contesta ie în termen de două zile lucrătoare de la primirea 
contesta iei. 
(7)Consiliul Na ional de Etică elaborează un raport în termen de maximum 90 
de zile calendaristice de la data primirii sesizării sau a contesta iei prevăzute la 
alin. (2) ori de la data autosesizării; raportul con ine hotărârea argumentată 
privind existen a unei sau unor abateri de la buna conduită în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, precum şi identificarea persoanelor vinovate şi 
sanc iunile propuse, dacă este cazul; raportul se face public pe site-ul web al 
Consiliului Na ional de Etică. 
 
Art. 326 Sanc iunile stabilite de Consiliul Na ional de Etică a Cercetării 
Ştiin ifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării sunt puse în aplicare în termen de 
30 de zile de la data emiterii hotărârii (...) de conducătorii institu iilor de 
învă ământ superior sau ai unită ilor de cercetare-dezvoltare 

24.  Art. 69 alin. (3)  din 
Hotărârea Guvernului nr. 
681/2011 privind Codul 
Studiilor Universitare de 
Doctorat actualizată in 10 
martie 2016 

(3) In termenul prevazut la alin. (2), Consiliul general al CNADTCU solicita 
IOSUD punctul de vedere care trebuie formulat in termen de maximum 30 
de zile de la primirea solicitarii. In situatia in care IOSUD confirma incalcarea 
standardelor de calitate sau de etica profesionala, va transmite CNATDCU 
decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnata de rector sau, dupa 
caz, de presedintele Academiei Romane, avizata din punct de vedere juridic de 
universitate sau, dupa caz, de Academia Romana.  

25.  Art. 12 din  
Ordin nr. 3482/ 24 martie 
2016 

IOSUD analizează teza de doctorat existentă în i liote a instituţiei, 
pe aza ăreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în 

conformitate cu procedurile interne. 
26.  Art. 14 alin. (2) din  

Ordin nr. 3482/ 24 martie 
2016, Anexa 2 

(2)Punctul de vedere al IOSUD va cuprinde următoarele: 
a)propunerea de men inere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector 
sau, după caz, de preşedintele Academiei Române; 
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Nr. nota Nr. Art., lege Continut legislativ 
b)documentele şi reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la 
doctorat a autorului tezei de doctorat şi aplicabile la data sus inerii publice, 
care au fundamentat această 
propunere, în principal hot rârea Comisiei de etic  universitar , avizat  
juridic; 

c)o informare asupra altor măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat 
încălcarea eticii universitare. 

27.  art. 10, lit. b din  
Legea nr. 206/2004 
actualizată în septembrie 
2011 

Art. 10 Atribu iile comisiilor de etică sunt următoarele: 
b)numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la 
abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în 
aten ia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare. 

28.  Art. 11, alin.1 din  
Legea nr. 206/2004 
actualizată în septembrie 
2011 

Art.11(1)Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le 
desfăşoară în cazul sesizărilor scrise, ini iate de persoane fizice sau juridice 
cunoscute, ori în urma autosesizării sunt detaliate în Codul de etică, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi. 

29.  Art. 11, alin.3 din  
Legea nr. 206/2004 
actualizată în septembrie 
2011 

Art. 11 (3)Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către 
comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public pe 
site-ul web al institu iei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea 
sesizării; (...) 

30.  Art. 308, alin.1 din  
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

Art. 308. — (1) Orice persoană, din universitate sau din afara universită ii, 
poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membri ai 
comunită ii universitare. 

31.  Art. 309 din  
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (...) 

32.  Art. 308, alin.1 din  
Legea Educa iei Na ionale 
nr. 1/2011 

Art. 308. — (1) Orice persoană, din universitate sau din afara universită ii, 
poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membri ai 
comunită ii universitare. 

33.  Art. 12 din 
Ordin nr. 3482/ 2016 
privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Art. 12 IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca institu iei, pe 
baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate 
cu procedurile interne. 

34.  Art.14, alin.2  din  
HG 681/2011 – Codul 
Studiilor Universitare de 
Doctorat 

Art.14 (2)Punctul de vedere al IOSUD va cuprinde următoarele: 
a)propunerea de men inere/retragere a titlului de doctor, semnat  de 
rector sau, după caz, de preşedintele Academiei Române; 
b)documentele şi reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la 
doctorat a autorului tezei de doctorat şi aplicabile la data sus inerii publice, 
care au fundamentat această propunere, în principal hot rârea Comisiei de 
etic  universitar , 

35.  Art. 22 din  
Ordin nr. 3482/ 2016 
privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Decizia Consiliului general al CNATDCU se transmite oficial de către 
UEFISCDI autorului sesizării şi de către MENCŞ IOSUD şi autorului tezei de 
doctorat. 

36.  Art. 29 din  
Ordin nr. 3482/ 2016 
privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Art. 29 Dacă pe parcursul analizei sesizării, persoana vizată recunoaşte prin 
adresă în original asumată prin semnătură încălcarea standardelor de etică 
profesională şi îşi exprimă acordul privind retragerea titlului de doctor, 
preşedintele CNATDCU poate propune Consiliului general, fără a mai include 
analizele şi documentele prevăzute la art. 6-17, retragerea titlului de doctor. 

37.  Art. 69, alin. 4  din  
HG 681/2011 – Codul 
Studiilor Universitare de 
Doctorat 

(4) In termenul prevazut la alin. (2), Consiliul general al CNATDCU decide 
daca au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etica 
profesionala, inclusiv existenta plagiatului, iar presedintele CNATDCU 
transmite autorului sesizarii, autorului tezei si IOSUD decizia Consiliului 
general al CNATDCU si motivarea acesteia. Acestia au la dispozitie 10 zile 
pentru formularea unei contestatii privitoare la procedura, iar Consiliul general 
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Nr. nota Nr. Art., lege Continut legislativ 
al CNATDCU are la dispozitie 10 zile pentru formularea raspunsului la 
contestatie.  

38.  Art. 69, alin 7 din  
HG 681/2011 – Codul 
Studiilor Universitare de 
Doctorat 

(7) Toate documentele legate de aceste sesizari sunt parte a _dosarului de 
doctorat_ si se incarca pe platforma nationala; deciziile comisiilor de etica si 
ale CNATDCU sunt publicate si pe site-urile institutionale ale acestora 

39.  Art. 309 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului 
sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și îi comunică acestuia 
rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

40.  Art. 22 din  
Ordin nr. 3482/ 2016 
privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Art. 22 Decizia Consiliului general al CNATDCU se transmite oficial de către 
UEFISCDI autorului sesizării şi de către MENCŞ IOSUD şi autorului tezei de 
doctorat. 

41.  Art. 69 alin. (3)  din 
Hotărârea Guvernului nr. 
681/2011 privind Codul 
Studiilor Universitare de 
Doctorat actualizată in 10 
martie 2016 

Art. 69 (3) In termenul prevazut la alin. (2), Consiliul general al CNADTCU 
solicita IOSUD punctul de vedere care trebuie formulat in termen de 
maximum 30 de zile de la primirea solicitarii. In situatia in care IOSUD 
confirma incalcarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, va 
transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, 
semnata de rector sau, dupa caz, de presedintele Academiei Romane, avizata 
din punct de vedere juridic de universitate sau, dupa caz, de Academia 
Romana. 

42.  Art. 11, alin.3 din Legea nr. 
206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11 alin. (3)Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de 
către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public 
pe site-ul web al institu iei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea 
sesizării; (...) 

43.  Art. 14 alin. (2) din  
Ordin nr. 3482/ 24 martie 
2016 

Art. 14 (2)Punctul de vedere al IOSUD va cuprinde următoarele: 
a)propunerea de men inere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector 
sau, după caz, de preşedintele Academiei Române; 
b)documentele şi reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la 
doctorat a autorului tezei de doctorat şi aplicabile la data sus inerii publice, 
care au fundamentat această 
propunere, în principal hot rârea Comisiei de etic  universitar , avizat  
juridic; 

c)o informare asupra altor măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat 
încălcarea eticii universitare. 

44.  Art. 11, alin.5 şi alin.6 din 
Legea nr. 206/2004 
actualizată în septembrie 
2011 

Art. 11(5)Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Na ional de 
Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul 
sesizării; contesta ia va con ine obligatoriu o copie simplă după sesizarea 
ini ială şi după raportul comisiei de analiză. 
 (6)În cazul în care o contesta ie nu a fost înaintată către Consiliul Na ional de 
Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. 
(3), sanc iunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către 
conducătorul institu iei sau de către consiliul de administra ie, după caz, în 
termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.  

45.  Art. 11, alin.5 din Legea nr. 
206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 

Art. 11(5)Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Na ional de 
Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul 
sesizării; contesta ia va con ine obligatoriu o copie simplă după sesizarea 
ini ială şi după raportul comisiei de analiză. 

46.  Art. 24 din  Ordin nr. 3482/ 
2016 privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

 Art. 24. - Oricare dintre partile implicate poate solicita acces la documentele 
care au fundamentat decizia Consiliului general al CNATDCU si depune 
contestatie cu privire la procesul de analiza a sesizarii, in termen de maximum 
10 zile de la data comunicarii si publicarii deciziei Consiliului general al 
CNATDCU 

47.  Art. 26 din  Ordin nr. 3482/ 
2016 privind aprobarea 

Art. 26. - Contestatiile se adreseaza Consiliului general al CNATDCU si se 
inregistreaza oficial la UEFISCDI, numai in cadrul termenului stabilit. 
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Nr. nota Nr. Art., lege Continut legislativ 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

48.  Art. 322 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

Art. 322. — Sanc iunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară 
sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de 
zile de la stabilirea sanc iunilor 

49.  Art. 25 din  Ordin nr. 3482/ 
2016 privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Art. 25. - In cazul in care, in termenul stabilit, nu se inregistreaza oficial nicio 
contestatie, decizia Consiliului general al CNATDCU este definitiva, orice 
contestatie ulterioara fiind fara temei si clasata. 
 

50.  Art. 111  din Legea nr. 
206/2004 actualizată în 
septembrie 2011 şi Art. 
318 din Legea Educa iei 
Na ionale nr. 1/2011 

Art. 111 Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, conducerea unită ii sau institu iei aplică personalului de 
cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sanc iuni, cu 
respectarea prevederilor art. 11 alin. (6): 
a)avertisment scris; 
b)retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea 
normelor de bună conduită; 
c)diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemniza ia de 
conducere, de îndrumare şi de control; 
d)suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a 
dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei func ii superioare ori 
a unei func ii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în 
comisii de concurs; 
e)destituirea din func ia de conducere din institu ia de cercetare-dezvoltare; 
f)desfacerea disciplinară a contractului de muncă.. 

51.  Art. 319 din Legea 
Educa iei Na ionale nr. 
1/2011 

Art. 319. — Sanc iunile care se pot aplica de către comisia de etică 
universitară studen ilor şi studen ilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii 
universitare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) exmatricularea; 
c) alte sanc iuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 

52.  art. 33 din  Ordin nr. 3482/ 
2016 privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi func ionare al 
CNATDCU 

Art. 33. - In cazul in care decizia finala a Consiliului general al CNATDCU 
confirma nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, 
Consiliul general al CNATDCU va propune ministrului educatiei nationale si 
cercetarii stiintifice luarea urmatoarelor masuri, alternativ sau simultan: 
   a) retragerea calitatii de conducator de doctorat/atestatului de abilitare; 
   b) retragerea titlului de doctor; 
   c) retragerea acreditarii scolii doctorale, ceea ce implica retragerea dreptului 
scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi 
studenti-doctoranzi. 

 
 
 

 


