


 
Implementarea legislației în sistemul de 

cercetare – dezvoltare 
O analiză a cauzelor și efectelor încălcării codurilor 

etice 



 
Obiective 

Analiza: 

 

- eficienței implementării legislației din domeniul CDI; 

 

- conformităţii principiilor/procedurile/sancțiunile din normele de 

conduită etică  în raport cu standardele europene/stadiul actual de 

dezvoltare al CDI/cerințele societății; 

 

- efectelor generate de încălcarea normei. 



 
 

Comitetele și comisiile de conduită etică 

 

- elaborarea efectivă a normelor; 

 

- supravegherea respectării normelor. 



 
 

Reglementări unitare la nivel UE (Aria Europeană a Cercetării): 

 

- Carta Europeană a Cercetătorilor; 

 

- Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (adoptate în 2005). 

 

Destinatarii normelor de conduită etică: 

 

- cercetătorii; 

 

- personalul din domeniul de cercetare-dezvoltare (manageri, personal  

administrativ etc). 



 
 

România 
 

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice 

și Inovării (CNECSDTI): 

- organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de 

stat pentru cercetare – dezvoltare (art. 5-8 din Legea 206/2004); 

 

- analizează și soluționează cazurile referitoare la încălcări ale normelor 

etice și de conduită care se regăsesc în codurile etice din sistemul de 

cercetare-dezvoltare ca urmare a sesizărilor, autosesizărilor sau ca 

urmare a contestațiilor primite; 

 

- emite hotărâri și rapoarte finale corelative (45 de hotărâri și rapoarte 

din 2012 - prezent). 



Sancțiunile impuse de consiliile, comisiile și comitetele etice din 

CDI - prevăzute în lege și detaliate în codurile etice 

 

Cadrul legal: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011 – secțiunea 8; 

 

- Legea 206/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

 

IMPORTANT 

- componenta preventivă (inexistentă); 

 

- înăsprirea sancțiunilor. 



 
 

Elaborarea și adoptarea codurilor de conduită etică reglementate 

prin acte normative: 

 

- Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare; 

 

- Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare. 



Principalii destinatari: 

 

- personal de cercetare – dezvoltare; 

- cadre didactice universitare; 

-personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare; 

-personal din aparatul funcțional. 

 

Tipuri de organizaţii: 

 

- cu capital de stat, privat sau mixt; 

- instituții publice; 

- forme asociative ori în mod individual. 



Conținutul codurilor de conduită etică în sistemul CDI: 

  

- Transparența; 

 

- Libertatea  academică; 

 

- Integritatea academică. 

 



 

Transparency International - ,,Pactul Național de Integritate pentru 

Mediul Academic” (2013) - scopul final al acestui Pact – menținerea 

unei integrități în mediul academic. 

 

Pactul - principiile transparenței, conformității, proactivității, onestității și 

respectului. 

 

Codul de etică pentru semnatarii pactului național de integritate pentru 
mediul academic. 
 



Cauzele încălcării normelor etice: 
 

1) Lipsa transparenței; 
 

2) Existența cazurilor de corupție; 
 

3) Lipsa unor instanțe care să realizeze un control eficient în domeniu; 
 

4) Lipsa de integritate academică; 
 

5) Lipsa de profesionalism; 
 

6) Performanța academică scăzută. 
 



Efectele încălcării normelor incluse în codurile etice: 
 

1) Decredibilizarea mediului universitar; 
 

2) Privarea anumitor categorii de persoane de exercițiul unor drepturi; 
 

3) Generalizarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală; 
 

4) Pseudoperformanța; 
 

5) Puterea exemplului negativ preluat din universitate; 
 

6) Efecte directe la nivelul dezvoltării individului. 

 



Probleme identificate: 

 

- confuzie terminologică - semnul de egalitate între principiile etice și normele 

etice; 

 

- nerespectarea principiului transparentei în ceea ce priveşte existenţa codurilor 

şi comisiilor de etică; 

 

- lipsa distincției clare între codurile etice și codurile de deontologie 

profesională. 

 



Concluzii: 

 

- oportunitatea unei reglementări unitare la nivel național privind 

sistemul CDI; 
 

- simplificarea legislației în sistemul CDI; 
 

- uniformizarea legislației și crearea unui cadru stabil și predictibil 

pentru destinatarii normelor etice; 
 

- implicarea activă a decidenţilor; 
 

- identificarea cauzelor încălcărilor codurilor etice și a soluţiilor potrivite.  



Vă multumesc! 


