CODUL DE ETICĂ
AL ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA (AOȘR)

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
ART. 1. Prezentul cod reprezintă setul de reglementări de conduită etică care guvernează
activitatea membrilor AOȘR.
ART. 2. Codul a fost elaborat pe baza dispozițiilor Legii 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Legii
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, Legii 31/2007 de înființare a AOȘR,
Statului AOȘR/2007 și Normelor etice de publicare ale Editurii AOȘR.

CAP. II. PRINCIPII GENERALE
ART. 3. Principiile generale care guvernează activitatea membrilor AOȘR sunt următoarele:
a) integritatea morală, conform căreia membrilor AOȘR le este interzis să solicite sau să accepte
direct sau indirect vreun avantaj sau beneficiu moral sau material,
b) cinstea și corectitudinea membrilor AOȘR prin manifestarea bunei credințe în activitățile
desfășurate,
c) profesionalismul în activitatea de cercetare și învățământ,
d) respectul față de demnitatea umană, reducerea la minim a suferinței animalelor și protecția
mediului înconjurător.

CAP. III. NORME DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROPFESIONALĂ
ART4. Responsabilitatea personală
Membrii AOȘR au obligația respectării următoarelor principii și norme de etică și conduită:
a) onestitatea intelectuală, constând în menționarea pe toate lucrările publicate a sprijinului
acordat de finanțatorii naționali sau internaționali,
b) prevenirea fraudei intelectuale, conform căreia membrilor AOȘR le este interzisă atribuirea
rezultatelor sau ideilor cercetării aparținând altor persoane prin plagiere sub orice formă, fără
citarea corespunzătoare a acestora în lucrările științifice publicate,
c) interzicerea autoplagierii fără menționarea corespunzătoare a rezultatelor,
d) manifestarea respectului și a toleranței față de orice membru al comunității științifice,
e) promovarea spiritului de cooperare în activitățile științifice,
f) manifestarea responsabilității profesionale și sociale,
g) interzicerea dezinformării, calomnierii, insultei și a denigrării membrilor comunității științifice.
h) acordarea de respect membrilor personalului angajat în cadrul AOȘR.
ART. 5. Loialitatea și confidențialitatea
Membrii AOȘR
a) au obligația de a apăra prestigiul instituției în orice împrejurare,
b) sunt obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor clasificate,

c) au interdicția exprimării unor păreri neconforme cu realitatea legate de activitatea AOȘR.
ART. 6. Promovarea imaginii AOȘR
Membrilor AOȘR
a) li se recomandă promovarea prin orice mijloace a activităților și rezultatelor AOȘR,
b) li se impune păstrarea obiectivității în declarațiile publice,
c) li se cere menționarea afilierii la AOȘR pe toate lucrările publicate sau comunicate sub orice
formă,
ART. 7. Promovarea competiției și a perfecționării continue
Membrii AOȘR
a) au îndatorirea de a promova și încuraja dezbaterea de idei deschisă și principială, bazată pe
respectul reciproc privind datele contradictorii, diferențele de abordare sau interpretare,
a) au obligația de a participa cât mai activ în cadrul proiectele de cercetare științifică cu implicarea
explicită a AOȘR.
ART. 8. Nediscriminarea și egalitatea de șanse
Membrilor AOȘR
a) li se impune respectarea cu strictețe a egalității de șanse și tratament în activitatea de cercetare
științifică.
b) le sunt interzise orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, etnie,
naționalitate, rasă, religie, opțiune politică, situație materială sau familială,
c) le sunt interzise exercitarea oricărei forme de de hărțuire sexuală, rasistă, misogină, xenofobă,
religioasă, etnică sau de natură politică.
ART. 9. Prevenirea conflictelor de interese
Membrilor AOȘR
a) li se interzice promovarea favoritismului, nepotismului, aplicarea de duble standarde în
evaluare,
b) le este interzisă practicarea oricărei forme de corupție cum ar fi mituirea, solicitarea de bunuri
sau servicii pentru sine sau pentru alte persoane, ori favoritismul de orice natură.
CAP. IV. SEZIZAREA ȘI RĂSPUNDEREA
ART. 9. Abaterile de la acest Cod pot sesizate în scris de către orice membru al AOȘR atenției
Consiliului Onorific al AOSR, ale cărui atribuții în acest sens sunt stipulate de Statutul precum și de
Regulamentul de Organizare și Funcționare al AOȘR, prevăzute în Anexă.

ANEXA
Atribuțiile Consiliului Onorific al AOȘR sunt stipulate de către
A. Statutul AOȘR
Art. 15. La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un Consiliu onorific, structura consultativa
alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.

Art. 27.
(1) Calitatea de membru AOSR se pierde dacă persoana în cauză:
a) solicită în scris retragerea;
b) a încălcat prevederile statutului şi ale regulamentului,
aducând atingere intereselor şi imaginii AOSR;
c) a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de
libertate pentru fapte de natură să prejudicieze prestigiul şi
imaginea AOSR;
d) a decedat.
(2) Calitatea de membru AOSR încetează prin hotarâre a adunării
generale, la propunerea Consiliului onorific, cu avizul prezidiului şi
aprobarea consiliului ştiinţific.
(3) Măsurile administrative impuse de încălcarea prevederilor
statutului şi regulamentului pot fi contestate, respectiv sesizate în
scris Consiliului onorific. Procedura de adresare şi soluţionare se
stabileşte prin regulament.
B. Regulamentul de Organizare și Funcționare al AOȘR
Art.12
(5) La nivelul Preşedintelui AOSR funcţionează un Consiliu Onorific, structură consultativă, alcătuită
din 5 membri, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii academiei.
Activitatea Consiliului onorific este coordonată de către un preşedinte desemnat de Preşedintele
AOSR, dintre membrii acestuia.
Consiliul Onorific poate propune Preşedintelui, prin consens, suspendarea temporară a aplicării
unor decizii sau a unor măsuri, în cazul în care constată că acestea prejudiciază existenţa, sau buna
funcţionarea a instituţiei academice.
Consiliul Onorific propune Adunării Generale validarea alegerii membrilor aprobaţi de Prezidiu şi
de Consiliul Ştiinţific.
Mandatul membrilor Consiliului Onorific al AOSR nu este limitat, componenţa Consiliului poate fi
modificată la propunerea Preşedintelui în cazul în care intervine retragerea la cerere, decesul sau
constată imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor de către unul dintre membrii săi.

