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Aprobat, 

 

LS 

Dr. Dacian Dragoş 

Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiințifice,  

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

 

 

 

 

Raport din 03.12.2020 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 713/04.08.2020 de la Alexandru Tiba, trimisa pe adresa de e-mail 

secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 

 

 
redactat de Grupul de lucru 5 –Ştiințe şi Medicina  

- Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiințifice,  

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării  
 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Ştiințifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum 
şi a componenței nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare 

a sesizărilor, 

 Grupul de lucru 5 – Ştiințe şi Medicină - Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiințifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării a analizat Sesizarea înregistrată cu nr. 713/04.08.2020 de la Alexandru Tiba, trimisa pe 

adresa de e-mail: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro, după cum urmează: 

 
 

1. Sinteza sesizării 

 

Petent: Alexandru Tiba;  
Pârât: - 

 

Speța: Dl Alexandru Tiba, este psiholog clinician specializat în terapie cognitiva şi profesează independent in 
județul Bihor, Oradea. Dânsul întreabă cărui for să se adreseze pentru a putea obține avizul unei comisii de etică, 

nefiind afiliat unei instituții medicale sau de învățământ, pentru a beneficia de comisia de etică  a acestora. Acest 

aviz îi este necesar pentru a putea demara o cercetare - intervenție psihologică pentru depresie.  

 

Dosar: - Sesizarea înregistrată cu nr. 713/04.08.2020 de la Alexandru Tiba, trimisa pe adresa de e-mail: 

secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 

 

 

2. Analiza speței 

 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozițiile art. 21 din Ordinul 

ministrului educației şi cercetării nr. 5585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării 

Ştiințifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenței nominale a acestuia, nu este de 

competența acestui for să ofere un astfel de aviz. Recomandam solicitantului să se adreseze comisiei de 
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deontologie şi disciplină de pe lângă Colegiul Psihologilor din România pentru rezolvarea solicitării, sau 

unei Comisii de etica a unei universități de medicina.  

 

 

Data: 13.12. 2020 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 5 –Ştiință şi Medicină - Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiințifice, 

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării: 

 

 

Conf. univ. dr Sîrbu Carmen Adella, MD, PhD, MPH 

 

 

LS 

 

Prof. univ. dr Szedlacsek Ştefan Eugen 
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Prof. univ. Ghiaus Christian 
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