ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ
„G. CĂLINESCU”
76117, Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Tel./Fax: 40–1–410.32.00 / 2023

CODUL DE ETICĂ
AL
INSTITUTULUI DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU”

I. PREAMBUL
Art. 1. Prezentul Cod este elaborat în conformitate cu
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare,
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (numit în continuare CNECSDTI)
aprobat prin Ordinul nr. 4393/2012 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
- Hotărârea nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 2. Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române,
numit în continuare Institutul, este responsabil pentru respectarea normelor şi a valorilor etice
în activitatea de cercetare din Institut.
În cadrul Institutului funcționează Comisia de etică, numită în continuare (când nu
există risc de confuzie) Comisia. Aceasta este propusă de Consiliul ştiinţific al Institutului și
se aprobă prin decizie a directorului Institutului. Comisia este un organism consultativ la
nivelul Institutului, care funcționează pe lângă Consiliul ştiinţific și își desfășoară activitatea
în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004. Ea are misiunea de a monitoriza aplicarea
normelor de bună conduită morală şi profesională în activitatea de cercetare din Institut.
Codul de etică al Institului, numit în condinuare Codul, este propus de Comisie şi
adoptat prin vot de Consiliul ştiinţific al Institutului. Orice modificări sau completări ale
Codului trebuie să urmeze aceeaşi procedură.
II. NORME DE BUNĂ CONDUITĂ
ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN INSTITUT
Art. 3. a. Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” aderă necondiţionat la
principiile respectării depline a proprietăţii intelectuale şi asigurării integrităţii morale a
cercetării ştiinţifice şi face din promovarea acestor principii un element central al activităţii
proprii şi al politicii sale de dezvoltare instituţională.
b. Respectarea proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor este o obligaţie
profesională a tuturor membrilor comunităţii de cercetare. Încălcarea dovedită a acestei
obligaţii este o culpă gravă şi ea va fi sancţionată sever, cu pedepse ce pot merge până la
demitere şi/sau întrerupere a colaborării.

Art. 4. Buna conduită în activitatea de cercetare constă în respectarea normelor
prevăzute în Legea 206/2004.
Normele de bună conduită în activitatea de cercetare din Institut privesc:
1. activitatea ştiinţifică propriu-zisă;
2. activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică a
rezultatelor cercetărilor întreprinse în Institut (inclusiv prin cererile de finanţare depuse în
cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice);
3. activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a cercetării, a proiectelor de
cercetare obţinute în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi
activitatea cercetătorilor în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii,
sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare;
4. activitatea în funcţiile de conducere a cercetării;
5. activitatea membrilor Comisiei de etică.
III. ABATERI POSIBILE DE LA NORMELE DE BUNĂ CONDUITĂ
ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN INSTITUT
Art. 5. Posibilele abateri care intră sub incidența prezentului Cod privesc buna
activitate în:
1. activitatea științifică propriu-zisă;
2. comunicarea, publicarea, diseminarea şi popularizarea ştiinţifică a rezultatelor
cercetării din Institut;
3. evaluarea şi monitorizarea instituţională a cercetării şi a cercetătorilor și
4. funcţiile de conducere în activitatea de cercetare din Institut .
Art. 6. Constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea ştiinţifică
propriu-zisă din Institut:
a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date reale;
b) falsificarea de date;
- îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare a altor
persoane din Institut, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare
din Institut; avarierea, distrugerea sau manipularea aparaturii, a echipamentului, a
documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic necesare altor
persoane din Institut pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare.
Art. 7. Constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea de
comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică a rezultatelor cercetării din
Institut (inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte
organizate din fonduri publice):
a) plagiatul;
b) autoplagiatul;
c) includerea drept coautori, în lista de autori ai unei publicaţii ştiinţifice, a uneia sau
a mai multor persoane care nu au contribuit la realizarea lucrării, respectiv excluderea unor
coautori;
d) includerea în lista de autori ai unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără
acordul acesteia;
e) publicarea sau diseminarea neautorizată a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode
ştiinţifice nepublicate;

f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în
dosarele de candidatură pentru posturi de cercetare, pentru abilitare sau pentru posturi
didactice universitare.
Art. 8. Constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare şi
monitorizare instituţională a cercetării (inclusiv a proiectelor de cercetare obţinute în cadrul
Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare) şi a cercetătorilor în vederea acordării
de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de
cercetare din Institut:
a) nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la
evaluări;
b) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;
c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială,
orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia
măsurilor afirmative prevăzute de lege.
Art. 9. Constituie abateri de la normele de bună conduită în funcţiile de conducere în
activitatea de cercetare din Institut:
a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine; a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din
proiectele de cercetare conduse ori coordonate de persoane din subordine; a obţine calitatea de
autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare,
remunerare sau alte beneficii materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea
inclusiv;
b) obstrucţionarea activităţii Comisiei de etică, a unei comisii de analiză, în cursul
unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare din subordine;
c) nerespectarea prevederilor şi a procedurilor legale privind normele de bună
conduită în activitatea de cercetare prevăzute în Legea nr. 206/2004, în Codul de etică al
Institutului, în regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a Institutului, inclusiv
nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de Comisie.
IV. ALTE SITUAŢII CARE POT SĂ ATRAGĂ RĂSPUNDEREA ETICĂ
PRIN ASOCIERE PENTRU ABATERI DE LA BUNA CONDUITĂ
ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN INSTITUT
Art. 10. Alte situaţii care pot să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri
de la buna conduită în activitatea de cercetare din Institut sunt:
1. participarea activă în abateri săvârşite de alţii;
2. neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente
contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare a
activităţilor de cercetare din Institut.

V. ATRIBUŢIILE, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE
ETICĂ A INSTITUTULUI
Art. 11. Structura și componența comisiei de etică este propusă de Consiliul știinţific
al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu". Membrii comisiei sunt persoane cu

prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică persoanele
care ocupă funcțiile de director sau secretar ştiinţific.
Comisia de etică propune un regulament de funcţionare care va fi validat de Consiliul
știinţific în termen de şaizeci de zile de la numirea comisiei.
Comisia de etică realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii
activităților de cercetare, care se prezintă în Consiliul știinţific şi constituie un document
public.
Art. 12. Comisia de etică primeşte sesizări în formă scrisă. Comisia răspunde
autorului sesizării în termen de 45 de zile de la primirea ei şi îi comunică rezultatul
procedurilor, după încheierea acestora.
VI. CONSIDERAŢII ŞI NORME FINALE
Art. 13. Institutul de de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu"consideră prezentul
Cod de etică un instrument de prevenire a încălcării normelor eticii, nu un instrument de
constrângere.
Art. 14. Prezentul Cod de etică trebuie aplicat de către toţi salariaţii instituţiei,
indiferent de poziţia pe care o ocupă în ierarhia instituţiei.
Art. 15. Prezentul Cod de etică devine operant începând cu data adoptării lui de către
Consiliul Institutului, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. El va fi revizuit
anual, eventualele modificări devenind prevederi regulamentare în urma aprobării cu
majoritate simplă de către membrii Consiliului.
Art. 16. Nerespectarea acestui Cod implică sancţiuni potrivit Codului Muncii pentru
orice salariat.
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