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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A COMISIEI DE ETICĂ A CERCETĂRII 

I. Componenţa şi atribuţiile Comisiei de etică a cercetării

Art. 1. Comisia de etică a cercetării din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, subordonată Consiliului 

facultăţii, este înfiinţată în temeiul Legii Educaţiei Naţionale (Nr. 1/ 2011), al Legii 

privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Nr. 

206/ 2004), cu modificările ulterioare, al Cartei UAIC, precum și al regulamentelor 

UAIC în vigoare. 

Art. 2. Componenţa comisiei de etică a cercetării este propusă şi aprobată de către 

Consiliul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice pentru o perioadă de 4 ani. 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/ 6 iulie 

2005, Comisia de etică a cercetării este formată din 5 membri. Cvorumul de ședință este 

de 3 membri. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor comisiei. 

Art. 3. Principalele atribuţii ale comisiei sunt: 

(1) Analiza și avizarea proiectelor de cercetare propuse de către studenţi, masteranzi şi

doctoranzi, precum şi de către cercetătorii și cadrele didactice ale facultăţii, din

perspectiva îndeplinirii exigenţelor etice şi deontologice specifice; analiza și avizarea

proiectelor se vor realiza în conformitate cu Metodologia de avizare a proiectelor de

cercetare științifică, care face parte din prezentul Regulament.

II. Confidențialitate

Art. 4. Membrii comisiei nu vor difuza informații despre proiectele de cercetare 

analizate, nici în perioada analizei cererii, nici după finalizarea ei. 

Art. 5. Comisia va prezenta Consiliului facultăţii informaţii despre activitatea comisiei 

ori de câte ori va primi solicitări. 

Dispoziții finale 

Art. 6. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică a cercetării din cadrul 

Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi se poate modifica de către Consiliul facultății. Propunerile de modificare pot 

veni din partea Comisiei sau a Consiliului facultății. Metodologiile sunt propuse de 
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către Comisie sau de către Consiliul Facultății și sunt aprobate de către Consiliul 

Facultății. 

 

 Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Filosofie 

şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi din data de 

07.11.2019, dată de la care intră în vigoare, fiind astfel abrogat vechiul regulament, 

adoptat la data de 03.11.2017. 
 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


