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1. SCOP  

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare - 
Inovare  (CECDI) stabileşte modul în care este constituită și funcționează această comisie, ca 
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structură din cadrul Universității Naționale de Educație fizică și Sport din București și definește 
activitățile, atribuțiile conducerii și a membrilor săi. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Regulamentul se aplică în cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din 
București, pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare - 
Inovare. 

 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 206/2004, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică 
şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;  

- OM nr. 4393/2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării;  

- Carta Universităţii Naționale de Educație Fizică și Sport din București. 

Conform Legii nr. 206 din 27 mai 2004, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 4 iunie 2004, etica 
în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de inovare, se bazează pe un 
ansamblu de principii morale şi de proceduri reunite în Codul de etică şi deontologie 

profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de Autoritatea de stat pentru 

cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor internaţionale la care România a aderat.  

4. DEFINIȚII  

Buna conduită în cercetarea ştiinţifică se referă la respectarea legilor în domeniul cercetării 
științifice; garantarea libertăţii în ştiinţă, în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ; respectarea 
principiilor bunei practici ştiinţifice; asumarea responsabilităţilor.  

Abaterile de la buna conduită în cercetarea științifică, definite conform Legii 206/2004, sunt: 

Frauda în știință - acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere sau înstrăinare 
ilicită a rezultatelor cercetării științifice.  

Confecționarea de date - înregistrarea și prezentarea unor date din imaginație, care nu sunt 
obținute prin metodele de lucru folosite în cercetare.  
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Falsificarea - măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; 
omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării.  

Plagiatul - însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei 
persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație 
personală.  

Conflictul de interese - situația de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes 
personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, 
monitorizarea, realizarea și raportarea activităților de cercetare-dezvoltare. 

Abaterile de la buna conduită în cercetarea științifică, nedefinite în legislația românească, 
sunt: 

Publicarea multiplă (auto-plagiat) - un autor utilizează parţi substanţiale din propriile lucrări 
deja publicate fără a preciza corespunzător referinţele - publicarea unui articol în multiple jurnale 
- adăugarea unor cantităţi mici de date noi unui articol deja publicat. 

Manipularea imaginilor incluse într-un articol: integritatea imaginilor - aspect reglementat de 
câteva standarde acceptate de toate publicaţiile ştiinţifice; această  abatere este considerată 
fraudă. 

Substituirea identității autorului - autorul real nu este cel menționat în articol. 

Includerea de persoane pe lista de autori - nu au contribuții substanțiale la cercetare, dar sunt 
persoane cu notorietate care pot facilita publicarea. 

Alte abateri: 

- neincluderea în colectivul de autori a unor persoane care au lucrat efectiv în proiect/la articol;  

- includerea unor persoane (de obicei de notorietate) fără știrea acestora pentru a crește artificial 
valoarea articolului; 

- trecerea automată în colectivul de autori a șefilor de departamente; 

- publicarea unor lucrări efectuate de tineri cercetători (studenți, masteranzi), fără știrea acestora 
și fără a li se recunoaște meritele. 

 - confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  

- introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.  
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În cercetarea cu participanţi umani, abaterile de la normele de buna conduită, includ şi 
diverse forme de discriminare, nedezvăluirea conflictelor de interese, nerespectarea 
confidenţialităţii, abuzul de autoritate, obstrucţionarea activităţii de cercetare-dezvoltare, 
obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică şi a unei comisii de analiză în domeniul cercetării 
- dezvoltării sau a Consiliului Naţional de Etică, precum şi nerespectarea prevederilor şi 
procedurilor legale, în conformitate cu normativele în vigoare. 

Asocierea la abaterile de la bună conduită atrage răspunderea etică, potrivit art. 2.1(6) din 
Legea 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
 

5.1.  Dispoziții generale  

Art. 1. Comisia de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare (CECDI) a Universităţii Naționale 
de Educație Fizică și Sport din București reprezintă o structură a universității, care funcționează 
în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Cartei UNEFS. 
Art. 2. Comisia de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare  (CECDI) este subordonată 
Senatului UNEFS și funcţionează pe baza prezentului regulament.  
Art. 3. Comisia de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare  (CECDI) din UNEFS urmăreşte 
implementarea strategiilor şi politicilor privind etica și deontologia profesională în activitățile de 
cercetare – dezvoltare - inovare, în acord cu viziunea, misiunea şi politica Universităţii Naţionale 
de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. 
Normele de bună conduită privind cercetarea din domeniul Științei Sportului și Educației Fizice 
se aplică pentru:  

a) activitatea ştiinţifică, începând de la proiectarea până la finalizarea acesteia;  

b) activitatea de comunicare, publicare a rezultatelor cercetării-dezvoltării;  

c) brevetele de invenţie, protecţia desenelor şi modelelor (cf. Legii nr. 129/1992 republicată), 
dreptul de autor şi drepturile conexe (cf. Legii nr. 8/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare);  
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d) evaluarea şi monitorizarea instituţională a cercetării-dezvoltării din perspectiva respectării 
normelor etice.  

 
5.2. Structura Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare  (CECDI)  

 
Art.4.  (1) Structura şi componenţa comisiei sunt propuse de Consiliul de administraţie, avizate 
de Senatul universităţii şi aprobate de Rector. 
(2) Structura și componența comisiei poate fi extinsă în funcție de necesități numai la propunerea 
consiliului de administraţie, cu avizul senatului și aprobarea rectorului.  
Art. 5. (1) Comisia are un număr de 5 membri. 
(2) Membrii Comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.  
Art.6. În situația în care unul dintre membri este revocat sau se retrage din cadrul comisiei, va fi 
numit un alt membru în termen de 15 zile, de către Consiliul de administrație, urmând să 
primească avizul Senatului și aprobarea Rectorului.  
Art.7. (1) Mandatul membrilor Comisiei de etică în activitățile de cercetare dezvoltare inovare 
este de 4 ani, din momentul în care au fost avizați de către Senat.  
(2) În momentul expirării mandatului unui membru acesta poate fi propus spre reavizare sau se 
solicită Consiliului de administrație noi nominalizări de membri, care vor face parte din comisie, 
cu avizul Senatului și cu aprobarea Rectorului. 
(3) Membri comisiei care lipsesc de la ședințele acesteia, vor fi înlocuiţi la a treia absenţă 
consecutivă nejustificată sau dacă acumulează 5 absenţe nemotivate pe parcursul unui an 
universitar. 
 

5.3.  Conducerea Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare - Inovare 

Art. 8. (1) Conducerea comisiei este asigurată de un președinte.  

(2) Preşedintele Comisiei de etică este numit de către Rectorul UNEFS.  
(3) Mandatul președintelui corespunde duratei mandatului de membru în cadrul comisiei. După 
expirarea mandatului de membru al comisiei și după completarea comisiei conform prezentului 
regulament, Consiliul de administrație propune un nou președinte Rectorului UNEFS.  
(4) Preşedintele Comisiei desemnează o persoană dintre membrii comisiei, ca vicepreședinte. 
(5) Vicepreședintele comisiei va ține locul președintelui ori de câte ori acesta se va afla în 
imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor sale. 
(6) Atribuțiile preşedintele comisiei sunt: 
- conduce şedinţele comisiei; 
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- coordonează activitatea comisiei; 
- coordonează elaborarea raportului anual și asigură transmiterea acestuia către Senat, pentru 
aprobare; 
 - reprezintă comisia în relaţiile cu conducerea universităţii, a senatului și cu celelalte structuri 
din UNEFS.  
Art.9. (1) Pentru abateri de la etica și deontologia profesională în activități de cercetare – 
dezvoltare – inovare şi de la regulile de funcţionare ale comisiei, membrii, inclusiv președintele, 
pot fi propuşi spre înlocuire prin votul majoritar al membrilor comisiei.  
(2) Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie. Completarea cu noi 
membri se face la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul Senatului și aprobarea 
Rectorului.  
 

5.4. Funcționarea Comisiei de etică în cercetare – dezvoltare - inovare 
 
Art. 10.   Ședințele de lucru ale comisiei  
(1) Comisia de etică se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară, sau ori de câte ori este necesar, 
la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 membri, în ședință extraordinară.  
(2) Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 5 zile de la depunerea unei solicitări 
de avizare a unui material științific (articol, proiect de cercetare, proiect de dezvoltare-inovare);  
(3) Convocarea ședinței extraordinare se face cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data 
propusă.  
(4) Comisia se întruneşte în sedinţă doar în componenţa sa completă, iar hotărârile se iau cu 
majoritate simplă de voturi.  
 
Art.11. Secretariatul Comisiei de etică în cercetare – dezvoltare - inovare 
(1) Evidenţa documentelor, redactarea proceselor-verbale ale ședințelor, redactarea hotărârilor de 
aprobare / respingere a materialelor științifice, precum și transmiterea corespondenţei comisiei 
vor fi asigurate de către un secretar al comisiei desemnat de Președintele acesteia, dintre membrii 
comisiei.  
 
Atribuțiile  

Art.12.(1)  Comisia de etică oferă consultanţă şi monitorizează modul de aplicare a Codului de 
etică și deontologie profesională universitară al UNEFS în activitățile de cercetare – inovare – 
dezvoltare. 
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(2) Comisia  oferă avize privind respectarea metodologiei de cercetare și confimă respectarea 
regulilor în cercetarea din domeniul Științei sportului și educației fizice, precum și din domeniile 
conexe. 
Art.13. (1) Atribuţiile comisiei sunt stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
(2) Alte atribuţii pot fi stabilite prin Carta universitară, conform legii. 
(3) Comisia de etică în cercetare – dezvoltare - inovare îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu 
celelalte comisii de specialitate ale Senatului. 
Art.14. Pot depune solicitări de avizare a materialelor științifice următoarele categorii de membri 
ai comunității academice: 
a) studenţi, masteranzi, doctoranzi; 
b) personalului didactic şi de cercetare. 
  

6. RESPONSABILITĂȚI 

Art.15.  Comisia de etică în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare (CECDI) analizează 
materialele cu conținut științific pentru care autorii solicită avizare, în vederea publicării sau 
depunerii acestora către organismele finanțatoare.   
Art.16.  (1) Comisia de etică universitară va lua în discuţie numai solicitările de avizare 
transmise în scris.  
(2) Solicitările scrise se primesc de către preşedintele comisiei şi trebuie aduse la cunoştinţa 
celorlalţi membri în maximum 48 de ore de la primirea lor.  
(3) Comisia de avizare are obligaţia să se întrunească în cel mult 5 zile de la primirea solicitării 
de avizare.  
Art.17. Solicitarea scrisă ce se adresează comisiei va conţine:  
a) cererea tip de avizare (conform anexei 1); 
b) materialul științific care trebuie avizat.  
 
Art.18. (1) Evaluarea materialelor științifice se realizează de către toți membrii comisiei.  
(2) Dacă unul dintre membrii comisiei invocă existenţa unui conflict de interese, atunci 
Preşedintele comisiei va analiza situaţia invocată şi va decide modificarea sau nu a componenţei 
comisiei de avizare.  

Art.19. (1) Un membru al comisiei de avizare poate fi revocat din funcție în cazul exercitării 
necorespunzătoare a atribuțiilor specifice sau în cazul aplicării asupra sa a unei sancțiuni 
disciplinare ori a unei sancțiuni referitoare la încălcarea bunei conduite în activitatea de cercetare 
– dezvoltare – inovare.  
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(2) Revocarea este propusă de Președintele Comisiei de etică în cercetare – dezvoltare – inovare. 
 
Art.20. Comisia de avizare elaborează un raport pentru fiecare material științific și va conține cel 
puțin următoarele elemente: 
- titlul materialului; 
- autori; 
- revista/finanțatorul către care se trimite materialul; 
- analiza informațiilor și documentelor, precum și a oricăror altor elemente semnificative pentru 
formularea concluziei de avizare/neavizare a materialului științific; 
- constatarea argumentată a existenței sau, după caz, a absenței uneia ori a unor abateri de la 
buna conduită, etica și deontologia în activitatea de cercetare/dezvoltare; 
- în cazul identificării abaterii, recomandarea unor soluții de remediere, înaintea transmiterii 
materialului către revista/finanțator. (anexa 2) 
(2) Raportul comisiei se aprobă prin hotărâre a Comisiei de Etică în cercetare – dezvoltare – 
inovare, care îl va înainta ulterior autorilor/directorului de proiect.  
(3)  Raportul întocmit Comisia de Etică în cercetare – dezvoltare – inovare va fi semnat de toți 
membrii acesteia. 
Art.21.  Contestații 
(1) În cazul unui raport nefavorabil, persoana care a depus cererea de avizare poate contesta 
deciziile comisiei în termen de maximum 15 zile de la comunicarea acestora, la Comisia de etică 
și deontologie profesională (CEDPU) din UNEFS, care este organismul decizional în acest caz.  
(2) Contestația se depune în scris la Registratura Universității și este adresată Senatului UNEFS.  
(3) Hotărârea Senatului Universităţii prin care s-a soluționat contestația poate fi atacată la 
organismele menționate de legislația în vigoare, respectiv la Consiliul de Etică și Management 
Universitar (CEMU) din cadrul MEN. 
 
Art.22. (1) Comisia de Etică în Cercetare – Dezvoltare - Inovare va acorda organismelor care 
analizează contestația (Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară din UNEFS, 
CEMU - MEN) tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziţie a raportului, a documentelor 
în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte documente relevante aflate în posesia sa, în 
condițiile legii.  
(2) Contestația se depune la secretariatul universității și se trimite în termen de 5 zile lucrătoare 
la Consiliul de Etică și Management Universitar al MEN. 
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Art.23. Confidenţialitate  
(1) Accesul terţilor la raportul de analiză, pe durata rezolvării contestației este interzis, cu 
excepţia reprezentanţilor părţilor şi, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale a 
CEDPU din UNEFS sau CEMU- MEN .  
(2) După soluţionarea contestației, accesul terţilor la dosar este interzis, cu următoarele excepţii: 
a) partea şi reprezentanţii ei, în cazul unei contestaţii;  
b) membrii organismului de soluţionare a contestaţiilor;  
c) organele de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale;  
d) cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice şi cu respectarea unor standarde stricte 
de confidenţialitate.  

 
Art.24. (1) Secretarul comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor informațiilor care au stat la 
baza elaborării rapoartelor de analiză. 
(2) Comisia va păstra dosarele pe durată nedeterminată, în arhiva UNEFS.   
 
Art.25.   Formularele utilizate de comisie sunt următoarele, acestea putând fi revizuite periodic 
de comisie:  

a) formular pentru solicitarea avizării proiectelor de cercetare cu participanţi umani (cerere tip de 
avizare – anexa I);  

e) formular de consimţământ informat din partea participanţilor, a părinţilor sau tutorilor (pentru 
participanţi minori, vulnerabili, incompetenţi;  

f) acordul pentru păstrarea secretului datelor cercetării între echipă şi coordonator;  

g) formular pentru raportul public de analiză a unei sesizări;  

h) formular pentru înregistrarea activităţii comisiei. 

 
7. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 26. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică în 
cercetare – dezvoltare – inovare se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale 
universităţii.  
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Art. 27. Orice reclamație ce nu poate fi rezolvată în cadrul Comisiei de Etică Universitară din 
UNEFS poate fi înaintată Comisiei de Etică și Management Universitar (CEMU) din cadrul 
MEN. 
 
 Art. 28. Activităţile comisiei de etică în cercetare – dezvoltare – inovare se desfășoară în cadrul 
normei de bază.   
 
Art. 29. Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă orice prevederi 
anterioare care sunt contrare acestui regulament.  
 
Prezentul Regulament a fost adoptat în Şedinţa Senatului din data de 28 ianuarie 2019 și intră 
în vigoare la data de 29.01.2019. 

 

LISTA DE DIFUZARE 
1. Rectorat 
2. Prorectorat 
3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
4. Facultatea de Kinetoterapie 
5. Școala Doctorală  
6. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
7. Secretariatul Universităţii 
8. Direcţia Generală Administrativă 
9. Direcţia Financiar - Contabilitate 
10. Serviciul Organizare Resurse Umane și Salarizare 
11. Oficiul Juridic 
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Anexa 1 

 

CERERE TIP DE AVIZARE A MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE 

 

 Subsemnatul/ a, ………………………………………… (nume, prenume), având funcția 
de ………………………………….., la …………, din cadrul UNEFS, în calitate 
de……………………………………. (autor principal, director proiect, coordonator proiect, etc)  

al articolului/proiectului cu titlul……………………………........................................................., 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

ce va fi depus pentru publicare / finanțare 
la……………………………............................................, 

vă rog să supuneți spre analiză Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare materialul  

mai sus menționat, în vederea acordării avizului științific.  

  

 

Semnătura 

Data 

 

 

În atenția dnei/dlui Președinte al Comisiei de Etică în Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
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Anexa 2 

RAPORTUL 

Comisiei de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare 

 

Titlul materialului.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Autori/membri echipă: 

-........................................................................................./autor principal/director/coordonator; 

-........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................./coautori/membri; 

Revista/finanțatorul către care se trimite materialul.......................................................................... 

Analiza documentelor: 

Există abateri de la buna conduită în cercetare:  Da     Nu  

Argumente:........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

Sunt respectate normele de etică în cercetarea cu subiecți umani (socio-umană, medicală): Da     
Nu 

Argumente:........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

În cazul identificării abaterii, se recomandă următoarele soluții de remediere: 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

Materialul: 

 

Se avizează                                
 

Se recomandă remedierea                       
 

Se respinge  

 

Data întocmirii raportului: 

Membrii comisiei: 

Președinte.......................................... 

Membrii:  

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
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Anexa 3 

 

 

AVIZ 

 

Comisia de Etică în Cercetare – Dezvoltare – Inovare a UNEFS, întrunită în ședința de 
analiză din data de ............................., a constatat respectarea/încălcarea normelor de bună 
conduită în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare, prezentate în cadrul materialului cu 
titlul....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................., 
ce va fi transmis spre publicare/în competiția....................................................................................  

 

Președinte comisie 

........................... 

 

Data 
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