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Aprobat, 

 

…………………. 

…………………… 

 

Dr. Dacian Dragoş 

Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,  

Dezvoltării Tehnologice și Inovării 

 

 

Raport preliminar din 3.02.2022 

 în Sesizarea înregistrată cu nr. 580/22.05.2019, cu Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020  

de la Costin Pribeanu vs INCDI-ICI Bucureşti 

 

redactat de Grupul de lucru 3 (după organizarea nouă) 

- 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. 4655/2020 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. 6/27.01.2022 de repartizare a 

sesizărilor, Grupul de lucru 3 (după organizarea nouă) - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării a primit spre analiză în data de 27.01.2022 şi a analizat preliminar Sesizarea 

înregistrată cu nr. 580/22.05.2019, cu Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020, de la Costin Pribeanu vs INCDI-

ICI Bucureşti, după cum urmează: 

 

1. Sinteza sesizării 

Petent: dr. ec. Costin Pribeanu – fost angajat pe funcţia de cercetător ştiinţific - CS I la Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România (AOSR);  

Instituţia reclamată: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti. 

 

Speţa: Petentul Costin Pribeanu a depus la CNECSDTI Sesizarea înregistrată cu nr. 580/22.05.2019, cu 
Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020, referitoare la: 

- neaprobarea Cererilor sale nr. 2182/14.12.2017 şi nr. 1391/9.07.2018 de continuare a activităţii sale de CS I 

în INCDI-ICI Bucureşti după împlinirea vârstei de pensionare (65 ani) la data de 31.08.2018, când a încetat contractul 

său individual de muncă; 

- modul de constituire şi capacitatea Consiliului ştiinţific din INCDI-ICI Bucureşti de a îndeplini sarcinile ce 

îi revin. 

 

Dosar:  
- Sesizarea înregistrată cu nr. 580/22.05.2019, cu Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020 de la Costin 

Pribeanu vs INCDI-ICI Bucureşti; 

- Anexe la sesizare: 

 - Cererile nr. 2182/14.12.2017 şi nr. 1391/9.07.2018 de la Costin Pribeanu către INCDI-ICI Bucureşti 

de continuare a activităţii sale de CS I în INCDI-ICI Bucureşti după împlinirea vârstei de pensionare; 

- Cerere nr. 1826/7.09.2018 de la Costin Pribeanu către INCDI-ICI Bucureşti pentru continuare a 

activitaţii pe altă funcţie decât CS I; 

- Adresă nr. 1842/10.09.2018 de la INCDI-ICI Bucureşti către Costin Pribeanu; 

- Adresă nr. 1696/20.08.2018 de la Costin Pribeanu către Consiliul Ştiinţific al INCDI-ICI Bucureşti;  

- Adresă nr. 151/31.08.2018 de la Consiliul Ştiinţific al INCDI-ICI Bucureşti către Costin Pribeanu;  

- Adresa nr. 735/18.02.2019 de la Costin Pribeanu către MCSI; 
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- Adresă nr. 273/7.02.2019 de la MCSI către Costin Pribeanu; 

- Adresă nr. 423/7.03.2019 de la MCSI către Costin Pribeanu; 

- Adresă nr. 1883/17.09.2018 de la Costin Pribeanu către Consiliul de Administraţie (CA) al ICI 

Bucureşti; 

- Adresa nr. 5918/13.12.2018 de la Costin Pribeanu către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

informaţionale (MCSI); 

- Adresă nr. 450/4.02.2019 de la INCDI-ICI Bucureşti către MCSI; 

- Referate din 2004, 2005, 2010 de la Costin Pribeanu către INCDI-ICI Bucureşti; 

- e-mail privind P.V. comisie numărare voturi din 22.11.2017 referitor la rezultate alegeri pentru 

membrii Consiliului Ştiinţific; 

- Listă - Colegiul de redacţie al Revistei Române de Informatică şi Automatică - ICI Bucureşti. 

 

- Adresa nr. 2288/3.07.2020 de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Cabinet Secretar de Stat către Costin 

Pribeanu prin care i se comuncă că va fi înaintată sesizarea sa către CNECSDTI şi că, în intervalul mai 2019-iunie 

2020, CNECSDTI nu a fost funcţional. 

 

2. Analiza preliminară a spetei: 

1. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 

dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile 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, şi în baza Deciziei Preşedintelui 

CNECSDTI nr. 6/27.01.2022 de repartizare a sesizărilor pe grupuri de lucru, este necesară transmiterea prin 

Secretariat CNECSDTI către Costin Pribeanu a unei adrese prin care să i se comunice faptul că Sesizarea 

înregistrată cu nr. 580/22.05.2019 şi Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020 nu sunt de competenţa 

CNECSDTI, ci de competenţa: 

- insţantelor judecătoreşti specializate în litigii de dreptul muncii, fiind o speţă de dreptul muncii (pct. 

1 din sesizare), petentul având posibilitatea de a ataca decizia de încetare a contractului de muncă; 

 - insţantelor judecătoreşti specializate în litigii de contencios administrativ, fiind o speţă de drept 

administrativ (pct. 2 din sesizare), petentul având posibilitatea de a ataca Procesul-verbal de alegere a 

Consiliului Ştiinţific. 

 
Data: 3.02.2022 

 

Semnături: 

 

Grupul de lucru 3 (după organizarea nouă) - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării: 

 

Dr. Raluca-Oana Andone 

…………………. 

 

Dr. Virgil Iordache 

……………… 

 

Dr. Vlad Constantin Manea 

………………… 

 

              Dr. Eugen Stamate 

…………. 

 

Dr. Jenica Paceagiu 

…………. 

 


