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Aprobat, 

 

L.S.  
Dr. Dacian Dragoş 

Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

 

 

Raport din 18.01.2021 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 238/27.04.2018 de la Corina Duda Seiman 

trimisa pe adresa de e-mail secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 

 

 
redactat de Grupul de lucru 5 –Științe și Medicina  

- 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 5 – Științe și Medicină - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării 

Tehnologice și Inovării a analizat Sesizarea înregistrată cu nr. 238/27.04.2018 de la Corina Duda Seiman, trimisa 

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

 

1. Sinteza sesizării 

 

Petent: Corina Duda Seiman 

Pârât: Comisia de Etica si Deontologie Universitara din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara 

 

Speţa: In prezenta sesizare, petenta contesta Raportul nr 14/03.04.2018 si Hotararea nr. 13/03.04.2018 ale 

Comisiei de Etica si Deontologie Universitara din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. Initial, petenta a 

sesizat in data de 28 iulie 2017 comportamentul inadecvat (agresiuni verbale si fizice) din partea doamnei Conf 

Dr Vlase Gabriela si Prof Dr Vlase Titus in ziua de 27 iulie 2017. Incidentul a avut loc in urma unei contestatii 

facute de 4 persoane care au fost omise (aparent din greseala) de pe lista celor inscrisi la admiterea la masterul 

de Chimie Criminalistica, iar Doamna Corina Duda era acuzata de Doamna Gabriela Vlase si Domnul Titus 

Vlase ca fiind vinovata de aceasta omisiune. 

 Prin Hotararea nr 13/03.04.2018, Comisia de Etica si Deontologie Universitara din cadrul Universitatii de Vest 

din Timisoara a hotarat "respingerea sesizarii si adoptarea de masuri eficiente pentru remedierea deficientelor 

structurale". 
 

Prin sesizarea 238 catre CNECSDTI petenta solicita "reanalizarea situatiei de fapt si a motivelor care au stat la 

baza pronuntarii hotararii contestate, respectiv refinerea corecta a starii de fapt si remotivarea (....) deciziei pe 

care o veti lua". 
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Dosar: Sesizarea înregistrată cu nr. 238/27.04.2018 de la Corina Duda Seiman trimisa pe adresa de e-mail: 

secretariat.cnecsdti@research.gov.ro 
 

 

2. Analiza speței: 

 

În baza dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Decizia Preşedintelui CNECSDTI nr. 2/19.10.2020 privind Procedura de 

ordine interioară privind soluţionarea sesizărilor referitoare la etica cercetării ştiinţifice, declinam competenţa 

soluţionării Sesizării înregistrată cu nr. 605/1.07.2019 către Consiliul de Etică şi Management Universitar 

(CEMU) de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. j, art. 19, art. 20 

alin. 1-2 din Ordinul MEN nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

CEMU, coroborate cu prevederile art. 170 alin. 1 lit. a şi art. 299 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările ulterioare:  

ART. 19: CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la 

abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform 

legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul universităţii. 

ART. 20: (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către 

o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la 

art. 124, 128, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

prevederilor Codului de etică şi integritate universitară. (2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele 

sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării. 

Prin urmare, se va declaina catre CEMU sesizarea si vom comunica  petentei redirecționarea sesizării. 

Data: 18.01. 2021    aprobat Plen CNE sedinta 28.01.2021 

 

Semnături: 

Grupul de lucru 5 –Știință și Medicină - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării: 

 

 

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

 

 

LS 

 

 

 

Prof. univ. dr Szedlacsek Ştefan Eugen 

 

LS 
 

 

Prof. univ. Ghiaus Christian  

 

LS 


