
    Întrebari și răspunsuri 
 
1. Întrebare : 
Cine îşi poate depune candidatura pentru CS si CNECSDTI şi ce documente sunt necesare ? 
Răspuns: 
Pot depune candidatura specialişti cu activitate recunoscută în domeniul cercetării, dezvoltării şi/sau în domeniul 
juridic şi al eticii cercetării şi ştiinţei, inclusiv cu afiliere institutională din afara României, prin aplicaţie pe platforma 
brainmap.ro unde se va depune atât CV-ul, cât şi declaraţia semnată privind faptul că va acţiona imparțial, 
independent de organizaţia de care aparţine. 
Nu pot aplica demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice şi nici conducatorii organizaţiilor 
de cercetare–dezvoltare, persoanele sancţionate pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea 
ştiinţifică (definite în Legea 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare), precum şi persoanele care au suferit 
condamnări pentru orice faptă de natură penală (inclusiv poliţie politică). 
 
2. Întrebare: 
Organizaţiile de cercetare sau diverse alte organizaţii pot face propuneri de candidaţi pentru CNECSDTI? 
Răspuns : 
Depunerile candidaturilor pentru calitatea de membru sunt individuale, deci organizaţiile de cercetare pot face 
propuneri, doar dacă acestea sunt asumate prin completarea unor aplicații individuale. 
 
3. Întrebare:  
Se poate aplica simultan pentru Comitet de Selecție și CNECSDTI? Ce consecinţe are alegerea în CS? Răspuns: 
Da, se poate aplica concomitent pentru Comitet de Selecție și CNECSDTI, însă alegerea în Comitetul de Selecție 
atrage după sine anularea candidaturii în CNECSDTI.  
 
4. Întrebare: 
Ce criterii se folosesc în alegerea Comitetului de Selecție, comparativ cu CNECSDTI ? 
Răspuns: 
Criteriile de alegere pentru membri în Comitet de Selecție, respectiv membri în CNECSDTI sunt identice: 
a. Conduită profesională și morală ireproșabilă, confirmată și recunoscută pe parcursul întregii activități, dublată de 
responsabilitate, echilibru,  capacitate de analiză obiectivă și reziliență la presiuni exterioare.  
b. Experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și străinătate. Capacitatea  de înțelegere privind 
evoluțiile prezente/viitoare în domeniul științei și tehnologiei, mobilitate profesională referitor la perspectivele 
interdisciplinare, transdisciplinare și multidisciplinare, care pot să apară.  
c. Cunoașterea și stăpânirea principiilor de etică și integritate științifică la nivel național, a legislatiei în domeniu, 
precum legea 206/2004 cu modificările și completările ulterioare, care să permită o consultanță adecvată în 
problemele de natură deontologică la nivel național. 
d. Motivația explicită și declarată de a contribui la îmbunătățirea climatului de încredere în activitatea de cercetare-
dezvoltare și inovare din România și a celor ce o reprezintă.  
 
5. Întrebare: 
Sunt membru CNADTCU şi aş vrea să aplic pentru acest apel deschis de candidaturi. Exista restricţii? 
Răspuns : 
În art. 2(1) al metodologiei pentru alegerea membrilor CNECSDTI  se  prevăd criteriile de evaluare a candidaturilor  : 
Disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNECSDTI, precum şi obligativitatea de a renunţa la activitatea în alte 
consilii consultative ale MENCŞ . 
Ca urmare, calitatea de membru al CNADTCU ar încălca prevederile articolului mai înainte amintit. 
 
6. Întrebare: 
Ce act normativ reglementează atribuţiile CNECSDTI şi care sunt acestea? 
Răspuns: 
Legea  nr. 206/2004  privind buna conduită în cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prevede la art. 7 
atribuţiile CNECSDTI: 
a. Propune modificări ale Codului de etică, 
b. Elaborează coduri de etică pe domenii ştiiţifice, pe care le propune spre aprobare autoritaţii de stat, 
c. Stabileşte procedurile specifice de urmat în cazul apariţiei unei conduite necorespunzătoare, 



d. Urmareşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cecetare-dezvoltare, precum şi de către 
personalul din aceste instituţii a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi  profesională, 

e. Formulează opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a 
cunoaşterii, 

f. Analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau contestaţiilor ori 
prin autosesizare, 

g. Emite hotărâri prin care se constată dacă au fost abateri de la normele de bună conduită, iar în cazurile când au 
fost constatate  abateri, hotărârile numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri și 
stabilesc sancţiunile ce urmează a fi aplicate, 

h. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare- dezvoltare. 
 

7. Întrebare:  
Ce etape presupune depunerea candidaturii CS şi CNECSDTI? 
Răspuns:  
Etapele pentru depunerea candidaturii la CS și CNECSDTI sunt: 
a. Depunerea on line a candidaturilor pentru membrii CS, respectiv CNECSDTI, 
b. Desfășurarea procesului de analiză și evaluare a candidaturilor depuse pentru membru CS, respectiv CNECSDTI, 
c. Desfășurarea consultării publice, 
d. Desemnarea membrilor CS, respectiv CNECSDTI. 
 
 
8. Întrebare : 
Este activitatea membrilor CNECSDTI remunerată? Cine suportă costurile aferente participării la reuniuni? 
Răspuns: 
Legea 206/2004 cu modificările și completările ulterioare  prevede la  art. 5 alin.(4) şi(5)  prevede : 
    (4) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului Naţional de Etică şi membrii grupurilor de lucru ale acestuia, 
care nu sunt membri ai Consiliului Naţional de Etică, primesc o indemnizaţie lunară din bugetul Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică, în raport cu activitatea depusă. 
    (5) Indemnizaţia membrilor, cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de deplasare aferente funcţionării Consiliului 
Naţional de Etică şi grupurilor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, care asigură secretariatul tehnic şi 
sprijinul executiv pentru activitatea consiliului, potrivit reglementărilor în vigoare. 
 
9. Întrebare:  
Unde se pot gasi informații detaliate despre activitatea desfășurată până acum de către membrii CNECSDTI? 
Răspuns: 
Informații privind activitatea CNECSDTI se găsesc pe site-ul http://cne.ancs.ro/ 
 
10. Întrebare:  
Ce rol are MENCS in funcționarea CNECSDTI? 
Răspuns:  
MENCS numește membrii CNECSDTI, în urma alegerii de către Comitetul de selecție, conform metodologiei stabilite 
prin Ordin de ministru. 
MENCS, în conformitate cu art. 323 din Legea 1/2011, avizează prin direcția sa juridică hotărârile adoptate de către 
CNECSDTI, acesta fiind un organism consultativ, fără personalitate juridică. 
 
11. Întrebare:  
Ce rol are ANCSI în funcţionarea CNECSDTI? 
Răspuns:  
Secretariatul tehnic al CNECSDTI este asigurat de ANCSI. 

http://cne.ancs.ro/

