
Poziția Universității din București privind 

Codul Național de Etică a Cercetării Științifice (CoNaEtic-draft-2, 21 ianuarie 2019) 

 

Universitatea din București apreciază inițiativa CNECSDTI de a elabora un          

cod național de etică pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltare          

tehnologică și inovare (CSDTI). 

Pentru a exista o abordare unitară la nivel național, inițiativa CNECSDTI ar            

trebui să acopere deopotrivă elemente de etică, integritate și deontologie a cercetării            

și să pornească de la prevederile legale stipulate în legislația națională (Legea            

319/2003, Legea 206/2004) și în cea adoptată la nivelul comunității europene           

(Directiva 2001/20/EC; Directiva 2003/65/EC; Regulamentul 679/2016 GDPR și        

altele). 

Documentul supus dezbaterii publice tratează, aproape exclusiv, componente        

ce țin de integritate și deontologie academică în cercetare. Fără a nega importanța             

acestora, considerăm că un cod național de etică trebuie să cuprindă în mod deosebit              

elemente de etică specifice activității de CSDTI. În acest sens, codul ar trebui să              

stabilească un raport just între etică și integritate, fapt puțin vizibil acum ponderea             

fiind doar pe integritate. 

Potrivit art. 2 din Legea 206/2004, codul trebuie să includă principii și norme             

privind buna conduită în cercetare, precum: 

- Respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor,        

ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic; 

- Evaluarea și monitorizarea instituțională a cercetării-dezvoltării. 

Evaluarea, avizarea și monitorizarea activităților de CSDTI sunt realizate de          

către comisii de etică a cercetării specializate care își desfășoară activitatea în baza             

manualului de etică a cercetării elaborat la nivelul Comunității Europene, prin           



Programul Horizon 2020, și a unor proceduri proprii, ca în cazul Comisiei de Etică a               

Cercetării din Universitatea din București. 

În varianta actuală documentul nu satisface nici cerințele legislative și nici pe            

cele funcționale generate de practica instituțională (internă și internațională). Un cod           

de etică ar trebui să îndrume cercetătorii în dezvoltarea și implementarea activităților            

de CSDTI, membrii comisiilor de etică a cercetării în evaluarea, avizarea și            

monitorizarea activităților de CSDTI, finanțatorii în elaborarea ghidurilor și normelor          

de desfășurare a competițiilor, iar editorii revistelor în verificarea informațiilor          

transmise pentru a fi publicate. Codul național de etica cercetării ar trebuie să le              

ofere tuturor acestora fundamentul etic în vederea gestionării bunei conduite în           

implementarea activităților de CSDTI. De altfel, distincțiile între principii, valori și           

norme/standarde trebuie să fie abordate și clarificate în textul codului. 

În speranța că feedback-ul nostru va contribui la realizarea unei versiuni           

îmbunătățite a documentului supus dezbaterii publice, vă asigurăm de         

disponibilitatea noastră de a colabora pe viitor pentru promovarea eticii în activitatea            

de cercetare din România. 

 

Cu stimă, 

Structurile Universității din București care au funcția de a implementa o           

infrastructură de etică și integritate în comunitatea academică. 

 

Comisia de etică 

Comisia de etică a cercetării 

CARFIA (Centrul de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică) 


