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II. Consideraţii generale
ICN Piteşti este un institut de cercetare-dezvoltare organizat ca sucursală
a RATEN, conform OUG 54/2013 aprobată prin Legea 302/2013, privind unele
măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a RAAN Drobeta Turnu
Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară
Piteşti. Institutul îşi desfăşoară activitatea în condiţii de autonomie şi libertate
ştiinţifică, într-un spaţiu propriu, cu buget propriu, defalcat din BVC aprobat al
RATEN. Activitatea ICN se desfăşoară în baza responsabilităţilor naţionale
speciale atribuite prin OUG 144/1999 aşa cum a fost aprobată prin Legea
198/2000, modificata si completata prin OUG 54/2013 aprobată prin Legea
302/2013 precum şi în conformitate cu OG 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aşa cum a fost aprobată prin Legea
324/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru personalul ICN se
aplica prevederile Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetaredezvoltare si Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
Codul de Etică se adresează cercetătorilor, inginerilor de dezvoltare
tehnologică, personalului de execuţie şi administraţie, studenţi, masteranzi şi
doctoranzi aflaţi în diverse stagii de pregătire în Institut.
Institutul respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii comunităţii
ştiinţifice şi promovează integritatea ştiinţifică.
Buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare se referă la:
a) activitatea ştiinţifică;
b) activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică,
inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de
proiecte organizate din fonduri publice;
c) activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a cercetăriidezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare
obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi
Inovare şi de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri,
funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de
cercetare-dezvoltare;
d) activitatea de conducere în cercetare-dezvoltare;
e) respectarea fiinţei şi demnităţii umane, evitarea suferinţei animalelor şi
ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic.
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Buna conduită în cercetare-dezvoltare trebuie să se manifeste cu
ocrotirea şi asigurarea protecţiei mediului natural şi a echilibrului ecologic faţă
de eventualele agresiuni produse de ştiinţă şi tehnologie. În acest context se
înscrie un aspect specific, legat de profilul activităţii Institutului, prin
promovarea utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice. Toate activităţile de
cercetare în domeniul nuclear vor include exclusiv aplicaţii paşnice, în
conformitate cu angajamentele internaţionale ale statului român.
Valorile şi principiile fundamentale pe care se bazează codul şi care sunt
promovate prin acesta sunt: libertate academică, competenţă şi
profesionalism, integritate, loialitate faţă de Institut, colegialitate,
confidenţialitate, asumarea responsabilităţilor.
III. Libertatea academică
Libertatea academică presupune dreptul oricărui membru al comunităţii
ştiinţifice de a-şi exprima liber opiniile ştiinţifice şi profesionale în cadrul
seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor şi al lucrărilor elaborate şi susţinute
sau publicate. Sunt încurajate abordarea critică, parteneriatul intelectual şi
cooperarea.
Institutul este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri
politice, religioase şi de putere economică, exceptându-le pe cele de natură
ştiinţifică, legală şi etică. Egalitatea de şanse este asigurată indiferent de sex,
religie, naţionalitate sau convingeri politice.
Fără a însemna o încălcare libertăţii academice trebuie păstrată
confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor clasificate şi trebuie asigurată
protecţia proprietăţii intelectuale.
Nu se înscriu în cadrul libertăţii academice şi nu îşi găsesc locul în spaţiul
comunităţii ştiinţifice propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul
sau în legătură cu acţiuni ale instituţiei, prozelitismul religios, promovarea unor
doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, naţionalist, fascist, comunist,
defăimarea instituţiei de către membrii comunităţii ştiinţifice, atacurile
personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa colegilor. Orice membru al
comunităţii ştiinţifice trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza
respectului pentru diferenţe.
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IV. Competenţa şi profesionalismul
Institutul susţine competenţa şi competitivitatea, susţine formarea
specialiştilor de vârf şi creşterea prestigiului în activitatea de cercetare
ştiinţifică.
Institutul susţine, încurajează şi recompensează excelenţa ştiinţifică,
performanţa profesională, managerială şi administrativă.
Impostura, amatorismul, superficialitatea, dezinteresul şi plafonarea
sunt incompatibile cu o ţinută profesională demnă.
Se vor promova lucrări la standarde înalte, capabile să conducă la
evoluţia cunoaşterii şi la creşterea prestigiului Institutului.
Membrii comunităţii ştiinţifice trebuie să se preocupe permanent de
ridicarea nivelului de pregătire profesională, de creşterea competenţei şi
nivelului de performanţă prin studiu individual, documentare, informare în
legătură cu realizările recente din domeniul de activitate propriu, participare la
cursuri şi alte forme de pregătire profesională.
Constituie încălcări ale principiului competenţei:
 încredinţarea de lucrări, spre a fi realizate, de către persoane care nu deţin
nivelul de cunoştinţe adecvat;
 arogarea de competenţe sau expertiză fără ca acestea să existe în realitate;
 interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor şi deformarea
concluziilor privind cercetările efectuate;
 refuzul de a lua în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere
exprimate;
V. Integritatea
Integritatea membrilor comunităţii ştiinţifice este esenţială pentru
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de cercetare-dezvoltare. Fiecare
membru al comunităţii se va preocupa de evitarea situaţiilor susceptibile să
creeze îndoieli cu privire la integritatea sa, în primul rând a conflictelor de
interese.
Conflictul de interese este o situaţie de incompatibilitate în care se află o
persoană care are un interes personal ce influenţează imparţialitatea şi
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obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, monitorizarea, angajarea,
realizarea şi raportarea activităţilor de cercetare-dezvoltare; interesul personal
include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până
la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte.
În activitatea de cercetare ştiinţifică, integritatea presupune:
 acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei lucrări ştiinţifice doar a
persoanelor care au contribuit efectiv la realizarea ei;
 recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat şi
contribuit în mod real la o activitate de cercetare. Prin excepţie, în situaţii în
care contribuţia a constat doar într-o supervizare sau consiliere, nu este
necesară menţionarea persoanelor respective ca autor, dar se recomandă
includerea unei formule de mulţumire;
 indicarea surselor de informare şi a referinţelor, indiferent dacă acestea au
fost sau nu publicate;
 respectarea destinaţiei fondurilor de cercetare;
Constituie încălcări ale eticii în activitatea de cercetare-dezvoltare şi
contravin principiului de intregritate următoarele fapte:
 plagiatul total sau parţial;
 prezentarea de rezultate fabricate;
 ascunderea de rezultate nedorite sau înlocuirea lor cu unele fictive;
 publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate prezentate ca
elemente de noutate ştiinţifică;
 primirea sau pretinderea de recompense/cadouri de orice natură sau alte
recompense materiale pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 solicitarea de resurse materiale exagerate sau nejustificate; exagerarea sau
subdimensionarea cu rea credinţă a cererilor de fonduri destinate
cercetării.
VI. Loialitatea faţă de instituţie
Loialitatea faţă de instituţie presupune obligaţia fiecărui membru al
comunităţii ştiinţifice de a acţiona în interesul instituţiei, de a susţine
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obiectivele, strategiile şi politicile acesteia, în scopul realizării misiunii sale şi al
creşterii permanente a performanţei şi competitivităţii.
Activitatea depusă în orice alt loc de muncă, deţinut în condiţiile legii, în
afara instituţiei, retribuit sau nu, trebuie să nu lezeze desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii depuse în cadrul ICN. Angajarea personalului în rezolvarea
intereselor unor afaceri exterioare instituţiei care să ia din timpul de lucru sau
din atenţia afectate responsabilităţilor deţinute în cadrul ICN, constituie o
abatere faţă de principiul loialităţii faţă de instituţie, fiind sancţionată de
reglementările privind ordinea interioară.

VII. Colegialitatea
Activitatea în comunitatea ştiinţifică presupune colaborarea membrilor
acesteia, în spirit de colegialitate şi respect reciproc. Aceasta implică:
 un comportament şi un limbaj civilizat;
 înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
 corectitudine şi transpartenţă în relaţiile cu colegii, subordonaţii şi
superiorii.
VIII. Confidenţialitatea
Deschiderea şi transparenţa sunt valori esenţiale în activitatea
comunităţii ştiinţifice. Fără a însemna o încălcare a acestor principii trebuie
păstrată întotdeunna confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor clasificate,
atât ale instituţiei cât şi ale partenerilor sau colaboratorilor. Utilizarea de date
şi informaţii clasificate sau care fac obiectul proprietăţii intelectuale a ICN în
rezolvarea unor interese exterioare instituţiei contravine bunei conduite în
activitatea ştiinţifică.
Institutul respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la
viaţă privată, inclusiv protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor de natură
personală. Angajaţii care, prin natura postului, deţin şi utilizează astfel de date
şi informaţii, vor asigura protecţia şi confidenţialitatea lor.
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Personalul implicat în activităţi de evaluare a rezultatelor cercetării, a
personalului sau a propunerilor de finanţare va păstra confidenţialitatea
informaţiilor aferente acestor activităţi.
IX. Responsabilitatea
Răspunderea pentru respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională revine în primul rând fiecărui membru al comunităţii ştiinţifice.
Statutul de membru al comunităţii ştiinţifice impune fiecăruia asumarea
răspunderii pentru acţiunile, deciziile sau omisiunile sale.
Se recunoaşte dreptul de a critica întemeiat şi argumentat, orice
încălcări ale standardelor profesionale şi de calitate, încălcări ale drepturilor
membrilor comunităţii ştiinţifice, dar nu sunt permise: dezinformarea
premeditată, calomnierea sau denigrarea publică a realizărilor şi persoanelor
din Institut.
Personalul de cercetare este responsabil pentru realizarea permanentă
şi eficientă a transferului de informaţii şi cunoştinţe tehnice către colaboratori
şi subordonaţi. Transferul de cunostinte trebuie realizat atat intre generatii cat
si intre membrii colectivelor de cercetare, avand ca obiectiv conservarea
cunoasterii in domeniul specific de activitate, respectiv eficientizarea lucrului
in echipa.
Se descurajează abordarea individualista a proiectelor de cercetare si
obstructionarea, sub diverse forme, a colaborarii in colectivele de cercetare.
Aceste cerinte se inscriu in prioritatile actuale pe plan mondial privind
managementul cunoasterii in toate domeniile de activitate, dar cu precadere in
domeniul nuclear.
X. Consideraţii finale
Comisia de Etică a Consiliului Ştiinţific urmăreşte aplicarea normelor de
etică şi deontologie în activitatea de cercetare-dezvoltare în cadrul ICN.
Comisia funcţionează după un regulament propriu în condiţiile Legii nr.
206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
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