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CUPRINS

• INTRODUCERE
• ETICA ȘI CERCETAREA INDIVIDUALĂ
• DEZBATERI PRIVIND UNELE PROVACARI ALE COMPORTAMENTULUI ETIC ÎN
CERCETAREA SOCIO-ECONOMICĂ
• ELABORAREA STANDARDELOR DE ETICA IN CERCETAREA SOCIO-ECONOMICA LA NIVEL
EUROPEAN
• BUNA CONDUITĂ ETICĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA
• ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
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INTRODUCERE

• Referatul are drept scop :
• să propună studenților doctoranzi și post-doctoranzi din proiectul READ
să reflecteze, să detecteze și să se raporteze corect la dilemele de etică a
cercetării;ă fie deschiși la dezbaterea lor.
• se adresează atenției tuturor celor care își dedică o parte din activitatea
profesională cercetării,
• Trecerea succintă în revistă a bunelor practici europene și naționale,
inclusiv a unor elemente cu caracter normativ,
• ridică o provocare onestă privind căile de aplicare și utilizare corectă,
necondiționată și consecventă a principiilor și bunelor practici de etică în
activitatea de cercetare cotidiană .
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ETICA ȘI CERCETAREA INDIVIDUALĂ
• Reprezintă un angajament ce presupune reflecția sistematică dar si reflectarea etică,
în orice etapă pe care cercetătorul o parcurge, în orice scrie, în orice întreprinde în
cadrul unui proiect, în orice comunică în legătură cu desfășurarea cercetării și cu
rezultatele obținute.

• Elemente de comportament etic individual susţinute de agenţiile internaţionale de
evaluare a calităţii în educaţie şi cercetare- rezulatat al cercetării detaliate în marile
universităţi din lume
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Principii de baza
ale eticii
individuale in
cercetare

Integritatea
excluderea
activităților
cu efecte
dăunătoare

Plagiatul
ETICA ȘI
CERCETAREA
INDIVIDUALĂ
Impactul
cercetării

Transparența

Prestigiul
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Zone ale activității economice aflate sub ceretare atentă a eticii în afaceri
Standarde si proceduri in gestionarea nivelului de producție si al costurilor

Producție si management
operațional

Marketing

Managementul resurselor umane

Finanțe

Impactul tehnologiei asupra angajaților
Responsabilitatea pentru calitate
Decizia de investiții: termen scurt vs. termen lung
Managementul diferențelor culturale si de gen
Decizia de a pune pe piața produse cu efect îndoielnic asupra
sănătății populației(țigări, cu coloranți, cu supliment de gust,
produse financiare toxice sau cu mare potențial de a deveni
etc.)
Politica de preț – segmentarea geografica, coordonare,
înțelegeri etc..
Comunicarea de marketing si publicitate
Angajare, concediere
Elemente legate de sindicate( responsabilitatea fata de
angajați, relațiile de munca, negocierile legate de munca
Discriminarea
Remunerarea Compensarea managementului si a organelor de
management
Managementul si accesul la informații privilegiate (inside
information)
Transparenta in raportarea financiara
Poziționarea deținătorilor de interese( stakeholders) față de
coordonatele activității producătoare de profit
Politicile bugetare intre obiective de calitate a serviciilor
publice, bunăstare individuala si creștere economica generala
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Principii în etica
cercetării folosind
subiecți umani

Neafectarea fizic
sau psihic a
particpantilor in
cercetare

confidențiali
tatea și
anonimatul

etica cercetării
folosind subiecți
umani
PRINCIPII

Principiul
participării
voluntare

Principiul
participării
informate

7

comportamentul etic in
contextul utilizării
modelelor conceptuale

Incompletitudinea:

Subiectivitatea:
Retorica și rolul
acesteia

• Keynes
• Weaver,;McHale

• Minsky

• Galbraith,
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Linii directoare europene in cercetarea socio-econiomică (I)
Utilizare
Să sigure acuratețea
factuală

metodologia
potrivită și abilitățile
și calificările potrivite

Să tină cont de
cercetările deja
efectuate

Conștientizarea
limitelor în
cercetare

Poziție constructivcritice față de
autoritate și setul de
ipoteze

Declarare orice
conflict de interes

Să declare calificările
și competentele exact
și veridic
Claritate in
raportarea
rezultatelor
Transparenta

Claritate în
raportarea
rezultatelor
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Linii directoare europene in cercetarea socio-econiomică (II)

Sa nu
intreprinda
nimic pentru a
discredita
comunitatea de
cercetatori

Comportament
corect și deschis
față de
personalul
suport

-Să respecte
obligațiile
contractuale
-Să declare
sursa de
finanțare în
orice
comunicare
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Cadrul de reglementare din Romania
• Un sistem variat, dinamic şi cascadat
• Identifica sfera de aplicare a obligațiilor de conformitate
• Identifica elementele definitorii ale normelor de buna conduita in
cercetare (slide următor)
• Definirea unor concepte extrem de importante pentru buna conduită
în cercetare :frauda în știință, confecționarea de date, falsificarea,
plagiatul, conflictual de interese, publicarea multiplă sau
autoplagiatul
• Precizarea abaterilor de la buna conduită
• Precizarea unui sistem de sancţuni cu efecte complexe
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Norme de bună
conduită în cercetare in
România

1.Norme de bună conduită în activitatea
ştiinţifică

2.Norme de bună conduită în activitatea
de comunicare, publicare, diseminare şi
popularizare ştiinţifică,

Normele de bună conduită

3.Norme de bună conduită în activitatea
de evaluare şi monitorizare instituţională

4.Norme de bună conduită în funcţiile de
conducere în activitatea de cercetaredezvoltare
5.Normele de bună conduită privind respectarea
fiinţei şi demnităţii umane, evitarea suferinţei
animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului
natural şi a echilibrului ecologic

Abateri de la
buna conduită

Plagiatul si
autoplagiatul

includerea în lista de
autori a coautorilor
care nu au contribuit
semnificativ la
obtinerea

publicarea neautorizată
de către autori a unor
rezultate, ipoteze, teorii
ori metode ştiinţifice
nepublicate

îngreunarea deliberată,
împiedicarea sau
sabotarea activităţii de
cercetare-dezvoltare a
altor persoane,

abuzul de autoritate
pentru a obţine calitatea
de autor sau coautor al
publicaţiilor persoanelor
din subordine;

falsificarea de
date
experimentale

confecţionarea de
rezultate sau date şi
prezentarea lor ca
date experimentale

includerea în lista de
autori a unei
persoane fără acordul
acesteia

Abaterile de la
normele de
bună conduită
( selectie)

abuzul de autoritate
pentru a obţine calitatea
de autor sau coautor al
publicaţiilor persoanelor
din subordine;

Efectele aplicării
sancţiunilor

retragerea unor titluri, titulaturi și
atestate
destituirea persoanelor de conducere sau
aplicarea de sancțiuni, inclusiv disciplinare

intervenții asupra
rezultatului diseminării
cercetării

creșterea
responsabilizării
privind respectarea
regulilor de etică

Efecte ale aplicării
sistemului de
sancţiuni

limitarea sau excluderea de
la accesul la finanțarea
activității de cercetare
științifică

Concluzii
• etica în cercetarea socio-economică este aliniată la principiile etice din
celelalte domenii ale cercetării => specific, abordare adaptata;
• Universitățile, institutele de cercetare, firmele private de cercetare
organizațiile finanțatoare, organizațiile profesionale europene si naționale,
comunitatea editorilor revistelor indexate in baze internaționale =>
dezbatere, nuantare, aplicare a regulilor si bunelor practici în domeniul
cercetării socio-economice
• Literatura de specialitate să continue să fie un spațiu deschis de dezbateri
și de adresare responsabilă a dilemelor mereu noi.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE:
• Care este rolul și care sunt efectele implementării standardelor de etica în activitatea de certare
socio-economică?
• Cum vedeți efectele aplicării principiilor de etică în cercetarea socio-economică:o stimulează sau o
îngrădește?

• Care sunt dilemele etice cele mai des întâlnite in activitatea de cercetare socio-economică?
• Ce trebuie întreprins pentru ca cerințele de etica in cercetare și să fie cat mai eficient si efectiv
incorporate in comportamentul de zi cu zi al tuturor celor implicați în activitatea de cercetare?
• Comportamentul etic trebuie definit/ formalizat prin legi sau coduri, ghiduri, recomandări?
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