INFLPR
Comisia de Etică
Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Etică a INFLPR

I. Scopul și alcătuirea Comisiei de etică
Art. 1 Comisia de Etică a Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiaţiei
(INFLPR), in continuare denumită „Comisia de Etică a INFLPR”, este înființată cu scopul de a
asigura respectarea în INFLPR a bunelor practici și a normelor de etică în activitățile de
cercetare științifică prevăzute in legile 319/2003, 206/2004 cu modificările ulterioare, Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, precum și în alte coduri și legi cu implicații în etica activității
de cercetare.
Art. 2 Comisia de Etică a INFLPR asigura respectarea în INFLPR a reglementărilor
internaţionale în domeniu, legislaţia Uniunii Europene şi standardele acesteia privind etica în
cercetarea ştiinţifică, respectiv principiile etice acceptate de comunitatea ştiinţifică
internaţională.
Art. 3
(a)
Comisia de Etică a INFLPR funcționează pe lângă Consiliul Științific al INFLPR.
(b)
Structura și componența Comisiei de Etică a INFLPR sunt propuse de către Consiliul
Științific al INFLPR și aprobate prin Decizie a Directorului General al INFLPR.
(c)
Comisia este alcătuită din 9 membri cu drept de vot, cercetători științifici în cadrul
INFLPR, respectiv al Institutului de Ştiinte Spaţiale (ISS) – Filiala INFLPR, cu statut științific
recunoscut și având gradul științific minim de CS III cu doctorat, și care nu au avut abateri de la
normele de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare; membrii nu pot fi intre ei in
relații de soț - soție, afini ori rude pana la gradul al treilea inclusiv.
(d)
Mandatul membrilor Comisiei de Etică a INFLPR este de patru ani, cu începere de la
aprobarea componenței nominale a Comisiei de Etică a INFLPR prin Decizie a Directorului
General al INFLPR.
(e)
Regulamentul Comisiei de Etică a INFLPR intra in vigoare dupa avizarea in Consiliul
Științific al INFLPR și aprobarea in Consiliul de Administrație al INFLPR.
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(f)
Conducerea Comisiei de Etică a INFLPR este asigurată de un Președinte și un
Vicepreședinte, aleși prin vot deschis de către membrii acesteia la inceputul mandatului
comisiei. Mandatul Președintelui și al Vicepreședintelui este de 2 ani.
(g)
Calitatea de membru al Comisiei de Etică a INFLPR se pierde la expirarea mandatului,
in urma demisiei sau dacă membrul respectiv nu participă, in mod nejustificat, de trei ori
consecutiv la şedinţe sau la analiza sesizărilor.
(h)
In cazul in care un loc devine vacant din motivele specificate la art. 3 (g), înlocuirea
unui membru al Comisiei de Etică a INFLPR este hotărâta de către Consiliul Științific și
aprobată prin Decizie a Directorului General al INFLPR. Mandatul noului membru este valabil
până la expirarea mandatului membrului comisiei înlocuit.
(i) Membrii Comisiei de Etică a INFLPR care se află în situaţie de conflict de interese cu
privire la unul dintre subiectele ordinii de zi notifică acest fapt Președintelui, nu iau parte la
discuţiile, analiza și votul privind subiectele respective și nu sunt luaţi în considerare la
stabilirea cvorumului necesar votului.
Art. 4 Rapoartele formulate de către Comisie sunt avizate de către consilierul juridic al
INFLPR. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea Comisiei de Etică a INFLPR
revine INFLPR.

II. Funcţionare
Art. 5 Comisia de Etică a INFLPR este convocată de către Președintele comisiei prin
notificarea membrilor în scris, prin e-mail sau prin secretariatul INFLPR, cu cel puțin 5 zile
înainte de data ședinței. Ordinea de zi este propusa de Presedinte si votata de catre comisie la
inceputul sedintei.
Art. 6
(a) În cazuri justificate membrii Comisiei de Etică a INFLPR pot participa la ședință de la
distanță prin video/teleconferință.
(b)
Membrii Comisiei de Etică a INFLPR pot folosi comunicarea electronică pentru
pregătirea ședințelor Comisiei de Etică a INFLPR , pentru analize și schimburi de opinie
privind deciziile Comisiei.
Art. 7 Cvorumul necesar pentru ținerea unei ședințe este de 50% + 1 dintre membrii cu drept de
vot.

2

(a)
La stabilirea cvorumului sunt considerați și membrii care participă la ședințe prin
video/teleconferință.
(b)
În cazul în care nu există cvorumul necesar, ședința se amână o singură dată pentru cel
mult 10 zile.
(c)
În cazul celei de-a doua convocări consecutive fără cvorum, ședința se ține, iar tuturor
membrilor li se cere transmiterea votului electronic în termen de 5 zile de la data ședinței.
Art. 8 Hotărârile Comisiei de Etică a INFLPR se iau prin vot secret sau deschis la propunerea
Președintelui, cu majoritate simplă raportată la numărul membrilor prezenți în cazul ședințelor
cu cvorum.
(a)
În cazul votului electronic membrii Comisiei de Etică a INFLPR au un termen de 5 zile
pentru a-și transmite opțiunea de vot, în scris sau prin e-mail către Președintele Comisiei.
(b)
După termenul impus votului electronic, Președintele constată rezultatul și informează
membrii Comisiei asupra desfăşurării votului.
Art. 9 Secretariatul Comisiei de Etică a INFLPR este asigurat de către Secretariatul INFLPR.
Sprijinul logistic este asigurat de către INFLPR.
III. Sesizări și procedura de solutionare
Art. 10 Sesizarea Comisiei de Etică a INFLPR se face în scris la Secretariatul INFLPR.
Sesizarea trebuie sa includă o descriere a faptelor sesizate însoțită de documente doveditoare pe
suport de hartie.
(a)
Actul de sesizare se înregistrează la Secretariatul INFLPR, cu mentiunea în atenția
Comisiei de Etică a INFLPR. Secretariatul INFLPR le va transmite personal Președintelui
Comisiei sau, în lipsa acestuia, Vicepreședintelui.
(b)
Sesizările pot fi trimise și prin poștă în atenţia Comisiei de Etică a INFLPR, Strada
Atomistilor Nr. 409, Căsuța Poștală MG 36, Măgurele, Ilfov, România.
(c)
Sesizările înregistrate la Secretariatul INFLPR către Comisia de Etică a INFLPR nu pot
fi distribuite în scris și/sau electronic către terţe parţi.
(d)

Comisia de Etică a INFLPR se poate sesiza din oficiu.

Art. 11 Procedura de soluționare a sesizărilor:
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(a)
Comisia de Etică a INFLPR va discuta sesizarea și va cere persoanei vizate punctul de
vedere, transmițându-i sesizarea anonimizată în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
Persoana vizată poate trimite în scris Comisiei un punct de vedere asupra sesizării în termen de
10 zile de la primirea înștiințării.
(b)

Comisia de Etică a INFLPR numește o comisie de analiză pentru examinarea sesizării.

(c)
Comisia de Etică a INFLPR poate cere informații suplimentare atât persoanei care a
făcut sesizarea, cât și persoanei care este vizată de sesizare. Termenul de răspuns asupra
solicitărilor este de maxim 5 zile.
(d)
În lipsa răspunsului, după expirarea acestui termen Comisia de Etică a INFLPR poate
vota asupra speței.
Art. 12 Identitatea autorului sesizării va fi păstrată confidențială de către membrii Comisiei de
Etică a INFLPR.
Art. 13
(a) Documentele confidențiale se transmit membrilor Comisiei de Etică a INFLPR în copie prin
plic închis, cu sprijinul logistic al Secretariatului INFLPR.
(b) Caracterul de confidențialitate este atribuit documentelor de către Comisia de Etică a
INFLPR.
Art. 14 Comisia de Etică a INFLPR poate recurge la experți din țară sau străinătate, din
domeniul de referință al sesizării, în scopul obținerii unei opinii de specialitate sau a unor
documente suplimentare, după caz.
Art. 15 Comisia de Etică a INFLPR poate audia autorul sesizării și/sau persoana vizata de
sesizare, dupa caz.
Art. 16 Asupra fiecărei sesizări Comisia de Etică a INFLPR va lua, prin vot majoritar, una
dintre următoarele decizii:
(a)

Admiterea sesizării, cu propunerea unei/unor măsuri împotriva persoanei vizate;

(b)

Respingerea sesizării;

(c)

Clasarea sesizării prin declinarea competenței.
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Art. 17 Deciziile Comisiei de Etică a INFLPR vor fi însoțite de un raport care, în cazul
propunerii de sancțiuni, trebuie să precizeze abaterile constatate cu indicarea punctuală a
prevederilor asociate (din lege sau coduri etice).
(a)
Membrii care nu sunt de acord cu decizia Comisiei de Etică a INFLPR pot formula, in
nume propriu, un punct de vedere distinct și clar argumentat, care va fi menționat in raportul
comisiei.
(b)
Raportul Comisiei de Etică a INFLPR va fi transmis pentru avizare consilierului juridic
al INFLPR, în cel mult 5 zile de la aprobarea lor.
(c)
Raportul Comisiei de Etică a INFLPR avizat de consilierul juridic se comunică în scris
Directorului General al INFLPR, autorului sesizării, precum și persoanelor vizate de sesizare și
se publică pe site-ul web al instituției în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea
sesizării.
Art. 18 Membrii Comisiei de Etică a INFLPR și secretariatul acesteia au obligația de a păstra
confidențialitatea strictă asupra sesizărilor aflate pe agenda de lucru a Comisiei și asupra
dezbaterilor. Încălcarea acestei prevederi conduce la excluderea din Comisiei de Etică a
INFLPR, cu efect imediat, a celui vinovat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale.
Art. 19 Rapoartele Comisiei se vor întemeia pe următoarele elemente de legislație:
(a)
Legea nr. 206/2004 (cu modificările și adăugirile ulterioare) privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnică și inovare;
(b)

Legea Educației Naționale nr.1/2011 (cu modificările și adăugirile ulterioare);

(c)
Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, Legea 8/1996 (cu modificările și
adăugirile ulterioare);
(d)

Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Art. 20 Rapoartele Comisiei de Etică a INFLPR pot fi contestate la Consiliul Național de Etică
în termenul legal de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la Art. 17 (c), cf. art. 11
alin. 6 din Legea nr. 206/2004.
Art. 21 În cazul în care o contestație nu a fost înaintata către Consiliul National de Etica în
termenul legal de contestare, sancţiunile stabilite de Comisia de Etică a INFLPR sunt puse în
aplicare de către Directorul General al INFLPR sau de către Consiliul de Administraţie al
INFLPR, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului, cf.
art. 11 alin. 6 din Legea nr. 206/2004.
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IV Competenţa și atribuţiile Comisiei de Etică a INFLPR
Art. 22 Activitatea Comisiei de Etică a INFLPR privește personalul cu atribuții de cercetare dezvoltare din INFLPR.
Art. 23 Faptele care intră în competența Comisiei de Etică a INFLPR sunt în concordanță cu
actele normative menționate la Art. 19.
Art. 24 Comisia verifică nerespectarea normelor de bună conduită definite de Legea nr.
206/2004 cu modificarile si adaugirile ulterioare:
(a)

Abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, incluzând:

i.
confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date
obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin
calcule analitice ori raţionamente deductive;
ii.
falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice
pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
iii.
îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare dezvoltare a
altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare,
prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a
documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor
organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea
sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.
(b)
Abateri de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare,
diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul
competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice, precum:
i.

plagiatul;

ii.

autoplagiatul;

iii.
includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori
care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit
semnificativ la publicaţie;
iv.
includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul
acesteia;
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v.
utilizarea, publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, date
experimentale sau numerice, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
vi.
introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de
candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetaredezvoltare.
(c)
Abateri de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare
instituţională a cercetării-dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetaredezvoltare obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
şi de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii,
sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare, care includ:
i.
nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la
evaluări;
ii.

nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;

iii.
discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială,
orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia
măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(d)
Abateri de la normele de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de
cercetare-dezvoltare, care includ:
i.
abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine;
ii.
abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale
din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
iii.
abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale
pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
iv.
abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate
asupra persoanelor din subordine;
v.
obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a
Consiliului Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în
activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
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vi.
nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună
conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute in Legea 206/2004, în Legea nr.
1/2011, în regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare,
inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. 11
alin. (6) din Legea 206/2004 sau de către Consiliul Naţional de Etică, conform art. 326 din
Legea nr. 1/2011.
vii.
abateri de la normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane,
evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic.
Art. 25 Comisia de Etică a INFLPR verifică nerespectarea normelor de etica in cazurile de
abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, definite de
art. 310 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011:
(a)

plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

(b)

confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

(c)

introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.

În cazul în care comisia constată abateri grave, prevăzute la Art. 25 lit. (a), (b), (c), trimite
sesizarea și raportul de analiză către Consiliul National de Etică conform Art. 14, lit 1^2 din
Legea 206/2004.
Art. 26 Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru
abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conform art. 2 alin 6 din
Legea nr.206/2004:
(a)

participarea activă în abateri săvârşite de alţii;

(b)
cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea Comisia de Etică a INFLPR sau a
Consiliului Naţional de Etică;
(c)

coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;

(d)
neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de
mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare a
activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Art. 27 Pentru abaterile etice constatate, Comisia poate stabili următoarele tipuri de sancțiuni,
conform art. 11^1 din Legea 206/2004:
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(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 indemnizaţia 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 funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere,
de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;
(e)

destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

(f)

desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 28 Lucrările Comisiei se desfășoară pe baza respectării prezumției de nevinovatie, a
imparțialității și respectului față de toate persoanele implicate.

V Dispoziţii finale
Art. 29
(a)
După soluționare, sesizările în original și documentele aferente acestora se arhivează la
Secretariatul INFLPR.
(b)
Cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, se interzice transmiterea
originalului sesizărilor către persoane din afara Comisiei.
Art. 30 Principiile care stau la baza activității Comisiei sunt cele ale responsabilității
individuale, integrității academice si transparenţei in fundamentarea deciziilor.

11.04.2019

Presedinte al Consiliului Ştiintific,
Dr. Maria Dinescu

Director General al INFLPR,
Dr. Traian Dascalu
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