Aprobat,

Dr. Dacian Dragoş
Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Raport preliminar din 13.11.2020
în Sesizarea înregistrată cu nr. 753/19.10.2020
de la Scarlat Georgiana Mădălina referitoare la
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutică (ICCF) din București
redactat de Grupul de lucru 4 – Ştiinţe
- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a
componenţei nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare a
sesizărilor,
Grupul de lucru 4 - Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și
Inovării a analizat preliminar Sesizarea înregistrată cu 753/19.10.2020 de la Scarlat Georgiana Mădălina, prin
Cabinet avocat Ilie Marius Constantin din Bucureşti, referitoare la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
Chimico - Farmaceutică (ICCF) din București, după cum urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petent: Scarlat Georgiana Mădălina
Pârât: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutică (ICCF) din București
Speţa: Petenta Scarlat Georgiana Mădălina, asistent de cercetare în chimie la ICCF-INCD, a sesizat
CNECSDTI cu privire la blocarea activităţii sale şi a accesului său la tehnicile de laborator AAS şi ICP-MS, ca
urmare a unui litigiu de dreptul muncii.
Dosar: - Sesizarea înregistrată cu nr. 753/19.10.2020 de la Scarlat Georgiana Mădălina referitoare la
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutică (ICCF) din București;
- Adresa nr. 753/19.10.2020 Secretariat tehnic CNCSDTI către Scarlat Georgiana Mădălina, prin care o
informează că a fost înregistrată sesizarea;
- Adresa 758/6.11.2020 de la Scarlat Georgiana Mădălina de completare cu următoarele documente a
sesizării: - propunerea ICCF de Act adiţional nr. 4/25.04.2019 la Contractul de muncă nr. 360/1.11.2018 al
petentei; - Adresa nr. 927/21.05.2019 de la Scarlat Georgiana Mădălina, prin Cabinet avocat Ilie Marius Constantin
din Bucureşti, către ICCF privind comentariile sale la micşorarea salariului; - Adresa nr. 1010/3.06.2019 ICCF
către petentă de răspuns; - Adresa nr. 1020/5.06.2019 ICCF către petentă de informare ca I s-a micsorat salariul la
cel minim pe economie, întricât nu a semnat actul adiţional la CIM pentru aprilie 2019; - Referat Şef Departament
ICCF nr. 1047/10.06.2019; - Notificare nr. 1055/11.06.2019 petenta către ICCF; - Contestatie nr. 1075/14.06.2019
petentă către ICCF privind micşorare salariu; - Răspuns nr. 1119/24.06.2019 ICCF către petentă la contestaţie
privind micşorare salariu; - Raport de activitate nr. 1209/3.07.2019 petentă pe mai-iunie 2019; - Adresă nr.
1427/9.08.2019 ICCF către petentă de solicitare semnare Fisă post; - Adresă nr. 1463/19.08.2019 petentă către
ICCF; - Decizia nr. 37/30.07.2020 ICCF de punere în aplicare a Hotărârii civile nr. 3144/16.07.2020 de reintegrare
a petentei la locul de muncă; - Referat Şef Departament ICCF nr. 1402/17.08.2020; - Adresă petentă nr.
1426/19.08.2020 către ICCF privind comentarii referitoare la fisă de post propusă; - Notificare nr. 1433/20.08.2020
petentă către ICCF; - Notificare nr. 1468/27.08.2020 petentă către ICCF; - Notificare nr. 1521/4.09.2020 petentă
către ICCF; - Notificare nr. 1591/21.09.2020 petentă către ICCF; - Convocarea din 1.10.2020 IFFC către petentă

privind discuţii despre fişă post şi salariu; - Adresa nr. 1706/5.10.2020 petentă către ICCF cu observaţii despre fişă
post şi salariu; - Declaraţie petentă privind respctarea legislaţie privind numărul de ore în proiectul POC
Inovoprodfarm ID 40_406, nedatată şi nesemnată; - Fişa de post petentă pentru proiect POC Inovoprodfarm ID
40_406 din 24.04.2019 nesemnată de petentă; - Adresă ITM Bucureşti către petentă nr. 4938/12.07.2019 de răspuns
la sesizarea ei; - - Adresă ITM Bucureşti către petentă nr. 1476/11.03.2020 de reiterare răspuns la sesizarea ei.
2. Analiza preliminară a spetei:
În conformitate cu prevederile art 42 alin. (2) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 21 din
Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr.
4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia, care
prevede următoarele: “(1)CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre următoarele
situaţii:
a)atunci când la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după
raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a
produs;
b) atunci când comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc nu
a elaborat un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către conducerea
unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia, conform
legii.”
sunt necesare următoarele măsuri:
- CNECSDTI să înainteze Sesizarea cu nr. 753/19.10.2020 spre competentă soluţionare în Comisia
de etică de la nivelul instituţiei angajatoare - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Chimico Farmaceutică (ICCF) din București;
- CNECSDTI să comunice petentei Scarlat Georgiana Mădălina că sesizarea a fost transmisă
conducerii instituţiei de cercetare - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutică
(ICCF) din București, spre competentă soluţionare în Comisia de etică de la nivelul institiţiei angajatoare.
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