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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind îndeplinirea criteriilor și standardelor minimale naționale și a celor specifice

Subsemnat (ul/a)_____________________________________________________________,
domiciliat în_____________, str.______________________, nr.___, jud_________________, angajat
la __________________________________, în funcția de _____________________, Disciplina
_________________ Departamentul _________ Facultatea _________________________________,
declar prin prezenta pe propria răspundere, cunoscând consecințele declarației în fals sub semnătură
privată, prevăzute de Codul penal, următoarele:
Întreaga activitate științifică declarată în dosarul pentru obținerea atestatului de abilitare
respectă normele de bună-conduită în activitatea de cercetare, așa cum sunt ele definite de Legea nr.
206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, Carta
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş și
Codul de Etică și Deontologie Profesională a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
”George Emil Palade” din Târgu Mureş.
În acest sens, niciuna dintre realizările științifice menționate în prezentul dosar nu prezintă:
 Confecționare de rezultate sau date false, falsificarea de date experimentale sau
clinice;
 Elemente de plagiat sau de autoplagiat, inclusiv publicarea multiplă a acelorași
rezultate;
 Publicații în care, uzând de calitatea mea de autor principal, am inclus în lista autorilor
persoane care nu au contribuit la realizarea lucrărilor respective sau cărora nu li s-a
cerut acordul de a fi incluși în lista de autori sau am eliminat autori care au contribuit
la realizarea lucrării;
 Publicații în care am fost menționat ca și coautor fără a avea o contribuție
semnificativă la publicația respectivă;
 Coautorat la publicații conținând date falsificate sau confecționate.
Am luat cunoștință de faptul că identificarea unor situații din categoria celor menționate mai
sus în timpul procesului de obținere a atestatului de abilitare sau ulterior desfășurării acestuia,
indiferent de timpul scurs de la abilitare, implică sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie universitară,
cu aplicarea sancțiunilor decise de aceasta, anularea atestatului obținut și sesizarea organelor abilitate
în măsura în care abaterile respective reprezintă infracțiuni conform legii penale.

Data,
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Candidat,
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