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INTERN Nr. 91 din 03.03.2016 

CODUL DE ETIC  ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE 

al 

Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorit ţilorNaţionale 

 

PREAMBUL 

Prezentul Cod de Etic  a fost elaborat în baza Codului de Etic  al Societ ii 
Sociologilor din România (SSR), prelucrându-se şi adapatându-se anumite aspecte în func ie 
de specificul ISPMN.  

Prezentul Cod de Etic  are la baz  Legea nr. 206/2004 privind buna conduit  în 
cercetarea ştiin ific , dezvoltarea tehnologic  şi inovare; Legea nr. 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare; Legea 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date; Legea 8/1996 
privind drepturile de autor. 

Activit ile personalului de cercetare din cadrul ISPMN se vor desf şura în baza 
acestui Cod de Etic  care stipuleaz  normele şi principiile etice de cercetare ale ISPMN. 
Scopul codului este de a explica principiile şi normele practice de colectare, arhivare şi 
publicare ale rezultatelor cercet rilor realizate. Acestea fac referire la urm toarele tipuri de 
date: arhive publice sau private; scrisori; interviuri; manuscrise nepublicate; chestionare şi 
baze de date; descrieri de locuri, situa ii, persoane; fotografii; materiale filmate. În func ie de 
principiile enun ate, fiecare dintre aceste tipuri de date poate necesita o abordare diferit . În 
fine, prezentul Cod de Etic  defineşte normele etice de utilizare, stocare, editare şi publicare a 
rezultatelor ob inute din cercet ri ştiin ifice ce nu au fost precizate în legile generice.  

Astfel, ac iunile de cercetare ştiin ific  vor respecta demnitatea, integritatea şi 
autonomia tuturor celor implica i în cercetare sau a celor afecta i în orice fel de activitate de 
cercetare ale institutului. De asemenea se vor proteja datele personale ale tuturor persoanelor 
implicate în cercetare; se vor proteja autorii, operele sau produc iile lor ştiin ifice, precum şi 
drepturile patrimoniale ale autorilor. În fine, se va ine cont ca datele ob inute în cercetare s  
respecte principiul utiliz rii etice şi echitabile. Astfel, prezentul Cod de Etic  vizeaz  
diminuarea sau eliminarea v t m rilor posibile aduse oric rei persoane sau oric ror grupuri 
sociale implicate în activit ile de cercetare ale institutului. 
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PRINCIPII GENERALE 

 

A. Respectul demnit ţii, autonomiei şi drepturilor 

Cercet torii ISPMN vor respecta dreptul fiec rei persoane de a-i fi recunoscut  valoarea 
intrinsec  suprem  de fiin  uman , vor recunoaşteşi nu vor împiedica în nici un fel 
manifestarea capacit ii persoanelor de a lua decizii şi de a formula opinii pe baza propriului 
sistem de valori, convingeri şicredin e. Se vor str dui permanent s  evite orice form  de 
discriminare bazat  pe cultur , etnie, na ionalitate, culoare sau ras , religie, vârst , educa ie, 
gen sau orientare sexual , abilit i fizice sau intelectuale, statut domestic, marital sau parental 
sau orice alt  tr s tur  personal , de statut, condi ie sau situa ie în care se afl  o persoan . Se 
vor str dui de asemenea s  eliminedin cercet ri orice distorsiuni indiferent de cauze sau 
surse. 

 

B. Integritatea 

Cercet torii ISPMN vor da dovad  de integritate profesional  şi moral  în toate manifest rile 
lor, demonstrând o conduit  de natur  s  inspire încredere. Vor ac iona pe baza valorilor şi 
datoriilor profesionale stipulate de prezentul Cod de Etic  şi asumate în mod liber, f r  s  
recurg  în nici o situa ie la înşel ciune sau dezinformare, cu excep iasitua iilor precizate în 
prezentul document. Îşi vor prezenta cu onestitate calific rile şicompeten eleşi vor ac iona 
doar în cadrele şi limitele trasate de acestea, în elegând c  dep şirea acestora poate aduce 
prejudicii cercet rii ştiin ifice, ISPMN şisociet ii în general. Vor evita orice amestecuri sau 
interven ii nedorite, for ate, nejustificate sau ilegale în sfera de valori şicredin e fundamentale 
ale altor persoane, grupuri, asocia ii profesionale, politice, civile sau de alt  natur . 

 

C. Responsabilitatea şi precauţia 

Cercet torii ISPMN îşi vor concentra eforturile pentru a contribui prin cercet rile şi practicile 
desf şurate la bun starea general , inclusiv prin asumarea responsabilit ii sociale (fa  de 
comunitate şi societate), ştiin ificeşi profesionale. Cercet torii ISPMN îşi vor însuşi în 
activit ile de cercetare şiinterven ie cele mai înalte standarde de exigen ştiin ific şi 
profesional . Vor manifesta respect şitoleran  pentru abord rile teoretice, metodologice şi 
practice ale colegilor chiar şi atunci când acestea sunt în dezacord cu propriile convingeri şi 
abord ri. Se vor ab ine ca în practicile profesionale desf şurate s  ac ioneze în modalit i care 
ar putea fi d un toare persoanelor sau asocia iilor, atât în prezent cât şi în viitor, chiar dac  
nu se pot prezice cu precizie daunele sau persoanele afectate. Nu vor tolera şi nu vor trece cu 
vederea nici o abatere de la deontologia profesional . 
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STANDARDE PROFESIONALE 

 

COMPETEN A 

1. Cercet torii ISPMN vor ini ia activit i de cercetare şi se vor angaja doar în acele 
activit i profesionale (predare, consiliere, interven ie, ş.a.) pentru care au 
competen ele atestate (prin dobândirea unor calific ri, sau prin parcurgerea unor 
traininguri sau programe de formare) sau experien a necesar , str duindu-se s  
ac ioneze permanent în vederea form rii şi practic rii la standarde cât mai înalte a 
competen elor de inute. 
 

2. Atunci când în exercitarea profesiunii cercet torii ISPMN constat  c  ajung într-un 
impas (de exemplu, datorit  unor motive personale care interfereaz  cu îndatoririle 
profesionale) sau când o situa ie neprev zut  se dovedeşte a reprezenta o dep şire a 
limitelor de competen , ei se vor retrage din respectiva activitate. 
 

3. În toate activit ile în care cercet torii ISPMN se angajeaz , ei îşi vor prezenta, la 
solicitare, domeniile de specialitate, competen ele, experien a (nivelul/gradul de 
expertiz ) şi afilierile. 

 

PRODUCEREA CUNOAŞTERII ŞTIIN IFICE ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR 

4. În activitatea de cercetare, formare sau interven ie cercet torii ISPMN vor urm ri s  
dea dovad  de obiectivitate şiimpar ialitate, evitând sau eliminând distorsiunile, 
omisiunile şi falsele reprezent ri inten ionate ce s-ar putea produce ca urmare a 
intereselor şi convingerilor personale. 
 

5. Pe parcursul planific rii, implement rii şi disemin rii rezultatelor cercet rii, 
cercet torii ISPMN au obliga ia desf şur rii tuturor activit ilor presupuse de acestea 
la nivelul celor mai înalte standarde de exigen  ştiin ific  şi profesional , luând 
m surile necesare pentru diminuarea posibilit ii de corupere, alterare, compromitere 
a rezultatelor şi pentru protejarea şi respectarea drepturilor participan ilor la cercetare. 
 

6. Cercet torii ISPMN nu se vor angaja în activit i în care recompensa financiar  sau de 
alt tip s  fie corelat  în vreun fel cu concluziile investiga iilor, sau în activit i care 
prin derularea investiga iilor ar putea genera suspiciuni de natur  a afecta imaginea 
ISPMN. 
 

7. Cercet torii ISPMN sunt responsabili de conduita profesional  a tuturor persoanelor 
care particip  la cercet rile ini iate de ei înşişi sau de al i cercet tori pe care îi 
supervizeaz ; ei au obliga ia s -i informeze pe aceştia asupra prevederilor legale, 
reglement rilor şi exigen elor deontologice şi s  se asigure de respectarea acestora. 
 

8. Cercet torii ISPMN vor fi în m sur  s  explice sursa datelor ob inute precum şi 
metodele utilizate pentru culegerea acestora. 
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9. Cercet torii ISPMN se vor ab ine de la orice ac iuni care ar putea produce deteriorarea 
imaginii cercet rii sociale, sau care ar putea împiedica accesul ulterior al unui alt 
cercet tor la acel teren de cercetare. 

10. Cercet torii ISPMN nu vor oferi recompense financiare sau stimulente care ar putea 
constrânge în orice fel, sau influen a, r spunsurile participan ilor la cercetare, 
deteriorând acurate ea culegerii informa iilor. 
 

11. Fabricarea, falsificarea datelor sau omiterea inten ionat  a unor date (care modific  în 
mod substan ial concluziile analizei) în prezentarea sau publicarea rezultatelor 
cercet rii reprezint  abateri extrem de grave de la deontologia cercet rii şi sunt cu 
des vârşire interzise şi aspru sanc ionate. 
 

12. Dac  cercet torii ISPMN vor descoperi erori semnificative în rezultatele publicate sau 
prezentate vor lua m suri rezonabile în vederea corect rii, retract rii, sau public rii de 
erate sau alte modalit i de a clarifica situa ia ap rut . 
 

13. Utilizarea datelor şi rezultatelor complexe, care rezult  din prelucrarea unor date brute 
se face cu acordul autorilor şi proprietarilor acestor date. Acestea pot fi puse, în 
condi ii bine precizate, atât la dispozi ia beneficiarilor cât şi la dispozi ia altor 
cercet tori interesa i în reutilizarea acestora în cercet ri ulterioare. Autorilor cercet rii 
le revine obliga ia de a se asigura c  prin manipularea ulterioar  a datelor colectate nu 
sunt înc lcate drepturile şi angajamentele fa  de persoanele intervievate. De 
asemenea, datele puse la dispozi ie (interviuri, metode de eşantionare, baze de date) 
trebuie s  fie anonimizate pentru a respecta protec ia datelor personale. În situa ii 
speciale, dac  persoanele intervievate sunt de acord, datele lor pot fi transmise c tre 
al i cercet tori/institu ii, cu condi ia ca aceştia/acestea s  protejeze datele personale. 
 

14. Datele ob inute din alte cercet ri pot fi utilizate doar cu respectarea strict  a 
drepturilor de autor şi a regulilor de citare, ob inându-se acordul prealabil al 
de in torilor drepturilor de autor în vederea utiliz rii, dac  este cazul.  
 

15. Rezultatele cercet rilor realizate de c tre ISPMN sunt publice şi trebuie s  fie 
accesibile publicului larg. ISPMN are obliga ia de a asigura anonimizarea datelor cu 
caracter personal. Datele personale pot s  fie f cute publice doar atunci când nu 
contravin legii protec iei datelor personale şi când persoanele în cauz  doresc explicit 
(prin consim mânt exprimat în scris) ca aceste date s  fie f cute publice.  

 

16. Cercet torii ISPMN îşi vor asuma responsabilitatea şi se vor declara autori doar ai 
cercet rilor şi lucr rilor la care au contribuit efectiv, men ionând de asemenea aportul 
(dac  este cazul) tuturor colegilor contributori. 
 

17. Datele ob inute de ISPMN în cadrul cercet rilor colective pot fi puse, în anumite 
condi ii, la dispozi ia persoanelor implicate în respectivele cercet ri, atunci când 
persoanele respective au avut o contribu ie semnificativ  (prin realizarea de interviuri, 
material filmat, elaborare de metodologii, rapoarte descrieri de situa ii sau terenuri de 
cercetare, sau publica ii ştiin ifice). 
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18. Cercet torii ISPMN nu vor fi membri în organiza ii cu caracter fascist, legionar, rasist 
sau xenofob şi nu vor participa activ la evenimente şi ac iuni organizate de astfel de 
grup ri sau organiza ii extremiste care promoveaz  activ ideile, conceptiile sau 
doctrinele fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura si violen a pe motive 
etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, 
antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violen  pentru schimbarea 
ordinii constitu ionale sau a institu iilor democratice, na ionalismul extremist. 
Participarea la astfel de manifest ri sau evenimente este posibil  numai în scop de 
cercetare. De asemenea, cercet torii ISPMN nu vor publica în jurnale, c r i sau alte 
publica ii strâns legate de organiza ii extremiste. 
 

19. Cercet torii ISPMN se vor ab ine de a legitima evenimente, mişc ri, organiza ii, 
institu ii, edituri şi publica ii de orientare extremist  prin prezen a şi contribu ia lor. 
Nu se consider  legitimare participarea la dispute intelectuale/profesionale în cadrul 
c rora cercet torii ISPMN se delimitez  clar de ideile extremiste şi articuleaz  o 
opinie ferm  contra acestora. Indiferent de situa ie, îns , se recomand  pruden  la 
contactele sub orice form  cu cercurile extremiste. 
 

PLAGIATUL 
20. Cercet torii ISPMN nu vor prezenta date sau rezultate din studii sau cercet ri ale 

altor cercet tori, ca apar inându-le lor. Cercet torii ISPMN vor eviden ia în mod 
explicit contribu iile altor cercet tori la producerea cunoaşterii ştiin ifice şi se vor 
ab ine în toate activit ile şi situa iile de plagiat. Plagiatul reprezint  preluarea 
integral  sau par ial  într-o oper  scris  (publicat  sau disponibil  în format 
electronic) sau într-o prezentare oral , a unor texte, expresii, idei, demonstra ii, date, 
ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiin ifice extrase din opere scrise (publicate sau 
disponibile în format electronic) ale altor autori, f r  a men iona acest lucru şi f r  a 
face trimitere la sursele originale. 

 

21. În toate activit ile desf şurate (publica ii, prezent ri, predare, ş.a.) cercet torii 
ISPMN vor respecta normele academice de citare, alc tuire a referin elor şi redactare 
a lucr rilor ştiin ifice şi de asemenea prevederile legale şi reglement rile referitoare la 
etica cercet rii; vor folosi în propriile lucr ri date şi rezultate ale altor autori abia dup  
ob inerea dreptului legal în acest sens, sau atunci când datele sunt publice şi se pot 
utiliza de c tre publicul larg, prin citarea lor corespunz toare. 
 

22. De asemenea, cercet torii ISPMN se vor ab ine de la urm toarele ac iuni: autoplagiat; 
includerea în lista de autori a unei publica ii ştiin ifice a unuia sau mai multor coautori 
care nu au contribuit semnificativ la publica ie ori excluderea unor coautori care au 
contribuit semnificativ la publica ie; includerea în lista de autori a unei publica ii 
ştiin ifice a unei persoane f r  acordul acesteia; publicarea sau diseminarea 
neautorizat  de c tre autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiin ifice 
nepublicate; introducerea de informa ii false în solicit rile de granturi sau de 
finan are, în dosarele de candidatur  pentru abilitare, posturi didactice universitare sau 
posturi de cercetare-dezvoltare. 
 

RELA IILE INTERUMANE 
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23. Cercet torii ISPMN vor manifesta respect şi preocupare pentru colegi, bursieri, 
voluntari şistuden i care îşidesf şoar  stagiul de practic  în cadrul ISPMN. Ei au 
obliga ia, pe întregul parcurs al desf şur rii cercet rilor, s  anticipeze şi s  previn , 
atât cât este rezonabil posibil, consecin ele nefavorabile şi eventualele daune pe care 
cercetarea le-ar putea atrage asupra persoanelor intervievate, sau celorlalte persoane 
implicate în cercetare. 
 

24. Cercet torii ISPMN vor respecta dreptul la via a privat  al participan ilor la 
cercetare. Ei vor folosi mijloace de înregistrare a datelor (reportofon, camer  video, 
ş.a.) doar dup  ob inerea acordului persoanelor vizate (consim mânt informat). 
 

25. Participan ilor la cercetare li se va respecta necondi ionat dreptul la opozi ie, ei vor fi 
informa i de c tre cercet torii ISPMN c  pot s  refuze participarea la cercetare, sau 
se pot r zgândi asupra particip rii, în orice moment al cercet rii. De asemenea, 
persoanele intervievate li se va respecta necondi ionat dreptul la opozi iereferitor la 
stocarea datelor cercet rii, sau utilizarea acestor date. 

 

26. Cercet torii ISPMN nu vor manifesta comportamente de def imare, abuz (inclusiv 
abuz de autoritate) sau h r uire (sexual , rasial , sau emo ional ) fa  de persoanele 
cu care vin în contact în timpul activit ilor profesionale. H r uirea sexual  include 
aluzii, propuneri, avansuri sau orice act comportamental verbal sau non-verbal cu un 
con inut sexual explicit sau implicit.  

 

27. Cercet torilor ISPMN le este strict interzis  în toate situa iile exploatarea altor 
persoane; nu vor profita în nici un fel de persoanele fa  de care manifest  un 
ascendent de autoritate (colegi, persoane supervizate, participan işisubiec i ai 
cercet rii, bursieri, voluntari, studen i). 
 

28. Cercet torii ISPMN care au atribu ii de supervizare a activit ii unor bursieri, 
voluntari, studen i care îşi desf şoar  stagiul de practic  în cadrul ISPMN, îi vor 
antrena pe aceştia în activit i de cercetare, îns  vor evita orice form  de exploatare a 
acestora, nu îi vor trata ca pe o mân  de lucru nepl tit  sau benevol , folosindu-i în 
cercet rile personale. Nu îşi vor atribui contribu iile şi ideile persoanelor de mai sus 
şi vor eviden ia aportul tuturor colaboratorilor care particip  la cercetare. De 
asemenea, vor evita s -i antreneze în situa ii delicate sau periculoase, care ar putea 
surveni în timpul activit ilor de cercetare ştiin ific . 

 

29. Cercet torii ISPMN nu vor practica, nu vor consim i sau facilita în nicio form  
discriminarea bazat  pe etnie, na ionalitate, vârst , gen, orientare sexual , dizabilit i, 
starea s n t ii, statut social, ş.a. 

 

30. Cercet torii ISPMN vor manifesta o conduit  colegial  bazat  pe respect, onestitate, 
corectitudine, loialitate şi solidaritate, evitând criticile nefondate şi ac iunile 
denigratoare la adresa colegilor sau a ISPMN. Atunci când constat  în activitatea 
colegilor înc lc ri ale normelor deontologice stipulate de prezentul Cod de Etic , le 
vor atrage aten ia cu discre ie asupra acestora, iar dac  conduita acestora r mâne 
neadecvat  se vor adresa Comisiei de Etic  a ISPMN. 
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CONFLICTUL DE INTERESE 

31. Cercet torii ISPMN vor evita situa ii susceptibile a fi considerate conflicte de 
interese. Conflictul de interese este situa ia în care un cercet tor are un interes 
personal (de exemplu de natur  patrimonial ), care ridic  suspiciuni legate de 
obiectivitatea şi impar ialitatea sa în luarea unor decizii ori îndeplinirea la timp şi cu 
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin. 
 

32. Cercet torii ISPMN vor evita rela iile multiple (cu subiec i ai cercet rii, persoane 
supervizate), adic  situa iile în care se exercit  cel pu in dou  roluri profesionale 
antagonice în raporturile cu o persoan . 

 

33. Cercet torii ISPMN au obliga ia dezv luirii surselor de finan are, precum şi a tipului 
sau naturii rela iei speciale (dac  este cazul) pe care o au cu finan atorii cercet rii. 
 

34. Indiferent de interesele personale sau patrimoniale, cercet torii ISPMN vor respecta 
standardele profesionale şiştiin ifice atât pe parcursul colect rii, analizei şi 
interpret rii datelor, cât şi în activit ile de diseminare a rezultatelor cercet rilor. 

 
CONFIDEN IALITATEA 

35. Cercet torii ISPMN au obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a proteja, în 
orice circumstan şi pentru o perioad  de timp nedeterminat , confiden ialitatea 
informa iilor private şi a datelor ob inute prin activit ile de investigare, analiz , 
interven ie, ş.a. Ei vor întreprinde astfel tot ceea ce este rezonabil posibil pentru a 
asigura dreptul la via  privat  al persoanelor implicate în cercetare (subiec i, 
operatori, informatori, ş.a.). 
 

36. Obliga ia de a p stra confiden ialitatea se extinde şi asupra membrilor echipei de 
cercetare, indiferent de postura şi statutul de inut, cât şi asupra colaboratorilor sau 
cercet torilor, care ar putea solicita ulterior reutilizarea datelor. Responsabilitatea 
autorilor principali ai cercet rii presupune şi obligativitatea instruirii tuturor 
persoanelor care vor intra în contact cu datele referitor la obligativitatea p str rii 
confiden ialit ii datelor de cercetare respectiv m surile de protec ie necesare 
p str rii confiden ialit ii. 

 

37. Cercet torii ISPMN vor acorda o aten ie sporit  p str rii anonimatului 
şiconfiden ialit ii asupra informa iilor private care ar putea conduce la identificarea 
persoanelor intervievate. Acestea vor fi informate cu privire la limitele 
confiden ialit ii, şicondi iile în care aceasta poate fi înc lcat . Cercet torii ISPMN 
sunt obliga i s  asigure anonimizarea datelor personale în cadrul cercet rilor realizate 
în cadrul ISPMN. 

 

CONSIM MÂNTUL INFORMAT 
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38. Cercet torii ISPMN nu vor ini ia cercet ri asupra subiec ilor care fac obiectul 
investiga iilor decât dup  ob inerea din partea acestora, sau a reprezentan ilor 
acestora autoriza i prin lege, a consim mântului informat. 
 

39. Cercet torii ISPMN au fa  de participan ii la cercetare responsabilitatea de a le 
explica cu claritate, într-o manier  uşor de în eles, astfel încât s  se decid  în 
cunoştin  de cauz  în leg tur  cu participarea la anchet , subiectul cercet rii, scopul, 
autorii şifinan atorii, limitele confiden ialit ii, implicarea unor ter i, modalit ile în 
care rezultatele vor fi diseminate şi folosite (destina ia cercet rilor). Consim mântul 
trebuie ob inut pentru colectarea, stocarea şi utilizarea datelor. Consim mântul 
informat se ob ine în scris sau prin înregistrare (audio sau video). În cazul 
fotografiilor şi materialelor filmate consim mântul informat se ob ine în mod 
obligatoriu în scris sau înregistrare video. 

40. Cercet rile bazate pe ascunderea identit ii autorului sau a scopului, mijloacelor şi 
tehnicilor folosite (deception) – se vor desf şura doar dup  ob inerea unei aprob ri din 
partea unei entităţi (comisie de etic ) cu atribu ii în acest domeniu. Ele se justific  
doar atunci când celelalte metode de cercetare nu fac posibil  culegerea unor date 
esen iale pentru cercetare. Alegerea şi utilizarea acestei metode trebuie s  se fac  
dup  o riguroas  analiz  şi cânt rire a avantajelor şi riscurilor, astfel încât cercet torii 
ISPMN s  fie în m sur  s  anticipeze orice problem  de natur  deontologic , iar odat  
ap rut  s  o poat  rezolva. 
 

EDUCA IE ŞI FORMARE 

41. Cercet torii ISPMN se vor implica permanent în programe de formare profesional , 
vor ini ia cercet ri şi se vor consulta cu ceilal i colegi, preocupându-se permanent de 
perfec ionarea şi îmbun t irea propriilor competen e profesionale. 
 

42. Dac  sunt implica i în supervizare sau formare, cercet torii ISPMN vor ac iona la 
nivelul celor mai exigente standarde ştiin ifice şi morale pentru a conferi cea mai 
înalt  calitate şi integritate în domeniul form rii în ştiin ele sociale, astfel încât s  fie 
asigurat  producerea unor specialişti cu un nivel de competen  ridicat, capabili s  se 
integreze cu succes în activit ile specifice cercet rii în ştiin e sociale. 

 

43. Cercet torii ISPMN cu responsabilit i în proiectarea şi organizarea programelor de 
studii sau formare, au obliga ia de a se asigura c  etica şi deontologia constituie 
pentru studen işicursan i componente fundamentale în des vârşirea preg tirii lor 
profesionale. 

 

44. Având în vedere ascendentul şi influen a pe care o au formatorii asupra persoanelor 
aflate în supervizarea lor (bursieri, voluntari, studen i), cercet torii ISPMN nu vor 
face abuz de autoritatea lor, nu vor h r ui, umili sau amenin a integritatea acestora, 
ab inându-se de la ac iuni care ar putea prejudicia imaginea de sine a acestora. 

 
COMISIA DE ETIC . IMPLEMENTAREA CODULUI DE ETIC  

45. Cercet torii ISPMN au obliga ia s  cunoasc  şi s -şi însuşeasc  prevederile Codului 
de Etic  şi datoria de a rezolva problemele etice cu care se confrunt  în exercitarea 
profesiei în acord cu reglement rile acestuia. 
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46. În toate situa iile în care au fost sesizate abateri şi înc lc ri ale prevederilor Codului 

de Etic , respectiv orice abatere de la normele de bun  conduit  în activitatea de 
cercetare-dezvoltare prev zute de art. 2^1 din Legea nr. 206/2004 privind buna 
conduit  în cercetarea ştiin ific , dezvoltarea tehnologic  şi inovare, Comisia de etic  
va examina aceste sesiz ri, iar în func ie de gravitatea ac iunilor înf ptuite, va 
propune aplicarea de m suri, sau chiar sanc iuni dac  aceste înc lc ri sunt grave. 
 

47. Codul de etic  intr  în vigoare odat  cu aprobarea acestuia prin ordin al preşedintelui 
ISPMN. 

 


