Petentul
sesizarea/ contestatie

(dupa procedura de Managementul Sezizarii, Tuv Thuringen)

Sesizări*/
autosesizare

Responsabilitati

Secretariat
CNECSDTI
Birou Executiv
(Bex)

Preluare

Confirmare
de primire

Decizie
eligibilitate/
admitere
spre analiză

Neeligibilă sau
neadmisibilă

Analiza
preliminara

Informare
petent

Declinare
competență

Transmitere
terți (ex. CEMU,
CNATDCU)

Informare
petent

Eligibilă, se
admite

Hotărâre CNECSDTI și
Raport final

Grupul de lucru
desemnat

Verificare existență date identificare petent
Acordare număr înregistrare, Informare Bex
Introducere sesizare pe platforma/transmitere
date prin email
Transmis petentului confirmare de primire

Transmis petentului decizie
eligibilitate/neeligibil itat e, admitere
sesizare
Informat/solicitat documente sau punct de
vedere de la Comisia de etică sau alte
instituții relevante
Solicitare documente suplimentare
(petent, comisie locală, instituție)

Decizie dare
în lucru

Rapoarte
intermediare

Președinte BEx

Observatii

Analiză în cadrul
Grupului de lucru

Managementul sesizării trebuie să asigure
imparțialitatea
Managementul sesizării trebuie să se
asigure anonimitatea petentului in
comunicarea cu tertii**

Solicitare documente
suplimentare (petent sau
comisie de etică);
solicitare punct de vedere
comisie de etică

Ședință de lucru CNECSDTI: aprobare Raport
final

Înregistrare Hotărâre și Raport, transmitere și
publicare

Termen raport final: 90 de zile
calendaristice, condiționat însă de
termenele de transmitere a informațiilor
suplimentare solicitate
Grup de lucru;
Bex; Membrii
CNECSDTI
Secretariat
Consilier
juridic/Direcția
Juridică MCI

Controlul calității raportului în Bex
Susținere în ședința plenară CNECSDTI
Aprobare prin vot, consemnare în minută
Control juridic MCI
Publicare pe internet și transmitere către
instituțiile desemnate pentru aplicarea sancțiunii
Verificare/ arhivare dovezi
Închiderea sesizării

*Sesizarea trebuie să aibă autor cunoscut: cf. art 7, OG 27/2002: petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a
petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe. Sesizarea trebuie să fie depusă în scris (poate fi și prin email)
și să fie însoțită de toate documentele necesare. De exemplu, contestaţia unui raport al comisiei de etică va conţine obligatoriu o copie simplă
după sesizarea iniţială şi după raportul comisiei de analiză (art. 11, al. 5 Legea 206/2004). Depunerea unei sesizări incomplete, de exemplu,
fără textul suspicionat de plagiat și fără opera presupus a fi plagiată conduce în mod automat la întârzieri în soluționarea sesizării. Nu sunt
admisibile sesizări cu privire la care există autoritate de lucru judecat (dacă există deja o Hotărâre CNECSDTI cu privire la aceeași cauză).
**Regula nu se aplică în cazul contestațiilor referitoare la Hotărârea unei comisii de etică atunci când petentul este chiar persoana sancționată
prin Hotărârea comisiei de etică.

Cadrul legal:
• Legea nr. 206/2004 privindbuna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
• ORDIN nr. 211 din 19 aprilie 2017 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
•
•
•
•
•
•
•

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Legea privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare nr. 319/2003
Legea nr. 64/1991 privindbrevetele de invenţie
Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Legea contenciosului adminstrativ nr. 554/2004
Codul muncii

•
•
•
•

Hotărâre nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003
Ordonanta de Guvern 27/2002 aprobata de Legea 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Legea 677/2001 pentruprotecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

