Hotărâre nr. 80/19.11.2020
În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU
a adoptat Hotărârea rezultată în urma analizei solicitării înregistrate cu nr. CEMU

-

139/29.09.2020, formulată de Președintele Comisiei de Etică de la Academia Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” Brașov, referitoare la sprijinirea activității comisiei prin transmiterea „unui punct
de vedere al CEMU” referitor la ultimele hotărâri ale comisiei, în ședința din 19.11.2020, în
unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Solicitarea înregistrată la CEMU cu nr. 139/29.09.2020 însoțită de documentele suport:


Hotărârea CEU/AFAHC nr.87/17.09.2020



Hotărârea CEU/AFAHC nr.96/28.09.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
1. Comisia de Etică Universitară din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
(CEU-AFA-HC) a procedat corect, în conformitate cu legea și regulamentele proprii,
autosesizându-se și analizând în mod transparent și metodic spețele în cauză.
2. Asupra sesizării de plagiat se poate pronunța Consiliul National de Etică a Cercetării
Științifice, Dezvoltării și Inovării, în conformitate cu Legea nr. 206/2004, actualizată.
Facem precizarea că, o lucrare de cercetare (ex. teza de doctorat) se analizează după alte
criterii (originalitate, contribuții personale etc) decât o lucrare cu caracter didactic, un tratat
sau o monografie. Teza de doctorat este o lucrare PERSONALĂ, lucrările didactice,
tratatele sau monografiile putând fi și lucrări colective, de grup.
3. Hotărârile CEU-AFA-HC s-au luat legal, pe baza analizelor punctuale ale elementelor din
spețele respective și au fost avizate, conform legii, de Oficiul Juridic al Academiei.
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Concluzii:
Apreciind activitatea CEU-AFA-HC, Consiliul de Etică și Management Universitar recomandă
să se acționeze și în continuare, cu aceeași responsabilitate, transparență și obiectivitate, în
conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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