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1. Depunere sesizare la instituția de învățământ superior

CNATDCU MINISTERUL EDUCATIEI

2. Registratura instituției de învățământ superior
preia sesizarea în scris sau online
dă număr de înregistrare
transmite sesizarea Comisiei de etica

6. Instituția de învățământ superior comunică  răspunsul persoanei cercetate și persoanei care a formulat sesizarea

11. Instituția de învățământ superior pune în aplicare decizia în termen de 30 de zile de la comunicare
Rectorul formulează acțiune în contencios administrativ, în vederea anulării diplomei de doctor - pentru cele intrate in circuitul civil și au născut 
drepturi subiective garantate de lege
Revocă diploma de doctor pentru cele care nu au intrat circuitul civil și nu au născut drepturi subiective garantate de lege 

8. CNATDCU evaluează contestația
în cazul sesizărilor de plagiat verifică respectarea procedurii administrative.
verificarea include:

verificarea veridicității "declarației privind originalitatea lucrării"
verificarea analizei privind "gradul de similitudine.

se pronunță prin decizie motivată în termen de 45 de zile calendaristice

9. Comunică decizia Comisiei de etică și instituției de învățământ superori

13 IIS face modificările, in termen de 30 de zile, 
pentru a reflecta situația diplomei si a tezei de doctorat în:

R.U.N.I.D.A.S.
Platforma tezelor de doctorat

3. Comisia de etică
evaluează sesizarea privind eligibilitatea
dacă sesizarea nu este eligibilă dar este temeinică, se autosesizează
cercetează existența abaterilor de la normele de etică
Convoacă în scris persoana cercetată și o audiază

PERSOANA VIZATĂ

7.2 Poate depune contestație la decizia comisiei de etică in 30 de zile de la comunicare

10.  Comunică persoanei cercetate și persoanei care a formulat sesizarea

4. Poate participa la o audiere din partea comisiei de etică

5. Comisia de etica se pronunță în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării, prin decizie motivată, în baza unui raport

Daca nu se depune contestație

12. Daca în termen de 30 de zile instituția de învățământ superior nu pune 
in aplicare decizia, Ministerul Educației

Formulează acțiune în contencios administrativ, în vederea 
anulării diplomei de doctor - pentru cele intrate in circuitul civil și au 
născut drepturi subiective garantate de lege
Aplică sancțiuni instituției de învățământ superior /rectorului

7.1 Poate depune contestație la decizia comisiei de etică in 30 de zile de la comunicare


