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CODUL DE ETICĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Codul de etică în cercetarea ştiinţifică din cadrul USAMVB defineşte
norme de conduită, principii şi stabileşte proceduri ce privesc proiectarea, organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din universitate.
(2) Codul de etică în cercetarea ştiinţifică reglementează buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare din unităţile şi instituţiile care fac
parte din sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, din unităţile şi instituţiile care conduc
programe de cercetare - dezvoltare, precum şi din unităţile care asigură valorificarea
rezultatelor cercetării ştiinţifice. Integritatea morală în cercetarea ştiinţifică şi în publicarea
rezultatelor este esenţială pentru avansarea în cunoaştere.
(3) Conform normelor internaţionale şi reglementărilor legale, orice cercetare
trebuie să respecte criteriile de etică ale cercetării ştiinţifice. În consecinţă, toate
cercetările desfăşurate cu afilierea şi cu resursele Universităţii de Științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara trebuie să se
încadreze în aceste reglementări. Acest cod de etică nu este asimilabil cu un ansamblu de
reguli.
Art. 2. Codul de etică în cercetarea ştiinţifică este elaborat în conformitate cu
următoarele acte normative:
➢ Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, actualizată;
➢ Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare;
➢ Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, actualizată;
➢ "Ghid practic privind etica în cercetarea științifică” – UEFISCDI;
➢ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher.(Carta şi Codul
European al cercetătorului);
➢ Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, actualizată;
➢ Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice,
actualizată;
➢ Legea nr. 64 din 1991 privind brevetele de invenție, republicată;
➢ Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările
şi completările ulterioare.
CAP. II. DEFINIŢII ŞI TERMENI DE BAZĂ
Art. 3. (1) Cercetarea este un proces activ şi sistematic care înglobează lucrările de
creaţie făcute în mod sistematic în vederea îmbogățirii ansamblului de cunoştinţe, inclusiv
cunoaşterea omului, a culturii şi a societăţii, precum şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru
noi aplicaţii.
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(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală.
Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă.
(3) Cercetarea fundamentală constă în activităţile experimentale sau teoretice
desfăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele
fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau
utilizarea practică imediată. Cercetarea fundamentală analizează proprietăţi, structuri şi
relaţii pe baza cărora se formulează şi se pun la încercare ipoteze, teorii sau legi.
Rezultatele cercetării fundamentale nu sunt, în general, negociate şi se comunică în mod
obişnuit prin intermediul sesiunilor ştiinţifice, în publicaţii, reviste ştiinţifice sau sunt
schimbate direct între organisme sau persoane interesate.
(4) Cercetarea aplicativă este îndreptată spre un obiectiv sau scop practic
determinat şi cuprinde lucrări originale, realizate pentru a obţine cunoştiinţe noi. Acest tip
de cercetare permite transpunerea în formă operaţională a ideilor. Cunoştinţele sau
informaţiile rezultate din cercetarea aplicată sunt adesea brevetate, dar pot, în acelaşi
timp, să fie considerate secrete.
(5) Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe
rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi
materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau
îmbunătăţirea substanţială a celor existente.
(6) Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial
îmbunătăţit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în
organizarea locului de muncă ori a relaţiilor externe.
Art. 4. Buna conduită în cercetarea ştiinţifică se referă la:
a) respectarea legii;
b) garantarea libertăţii în ştiinţă, în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ;
c) respectarea principiilor bunei practici ştiinţifice;
d) asumarea responsabilităţilor.
Art. 5. (1) Buna practică ştiinţifică presupune:
a) urmarea unor moduri de acţiune aprobate de comunitatea ştiinţifică, adică
integritate, meticulozitate şi acurateţe în conduita în cercetare şi prezentarea
rezultatelor cât şi în judecarea cercetării şi a rezultatelor ei;
b) folosirea unor colecţii de date etic confirmate, metode de cercetare şi de
evaluare conforme cu criteriile ştiinţifice şi practicarea unei deschideri proprii
cunoaşterii ştiinţifice la publicarea rezultatelor;
c) luarea în considerare a muncii şi realizărilor altor cercetători, respectându-le
munca şi acordându-le creditul şi greutatea cuvenite realizărilor lor în
ducerea la bun sfârşit a cercetărilor proprii şi în publicarea rezultatelor.
(2) În plus, de buna practică ştiinţifică ţin:
a) planificarea, realizarea şi raportarea cercetării în detaliu şi în acord cu setul
de standarde pentru cunoaşterea ştiinţifică;
b) problemele legate de statut, drepturi, coautorat, răspunderi şi obligaţii ale
membrilor echipei de cercetare, de drepturi asupra rezultatelor cercetării şi
păstrării materialelor, sunt stabilite şi înregistrate într-un mod acceptabil
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pentru toate părţile, înainte ca proiectul să înceapă sau ca cercetătorul să fie
recrutat în echipă;
c) sursele de finanţare şi asocierile importante pentru cercetare sunt făcute
cunoscute tuturor participanţilor la cercetare şi raportate când rezultatele
sunt publicate.
Art. 6. Buna practică în cercetarea ştiinţifică medical-veterinară, presupune:
a) în cazul utilizării animalelor în scopul cercetării științifice este necesar să se
respecte legislația în vigoare (Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice, actualizată și Directiva UE 63/2010 cu normele de aplicare). Legislația face
referire la eliminarea durerii, a suferinţei, a stresului sau a vătămărilor de durată la orice
animal utilizat în scopuri științifice. Cercetarea trebuie desfășurată în concordanță cu
cerințele etice și legale în vigoare cu scopul păstrării bunăstării animalelor;
b) în cazul investigațiilor medical-veterinare la animalele cu proprietari, este
necesar să se primească consimțământul proprietarilor de animale pentru folosirea datelor în
scop științific. Informațiile colectate pot fi utilizate în aşa fel încât să se asigure anonimatul și
confidențialitatea participanților la studii.
Art. 7. USAMVBT, precum şi întreg personalul care desfășoară activități de
cercetare – dezvoltare, poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor şi valorilor etice
în cercetare – dezvoltare, şi au responsabilităţi directe asupra:
a) respectării dreptului la viaţă;
b) respectării libertăţii individuale;
c) respectării demnităţii umane;
d) protecţiei fiinţei umane, a animalelor şi a mediului înconjurător;
e) libertăţii de expresie;
f) securităţii alimentaţiei;
g) securităţii sistemului de informatizare a datelor.
Art. 8. Următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:
a) publicația științifică – studiu scris asupra unui anumit subiect. Publicații științifice
pot fi: referate, rapoarte de lucru sau tehnice, disertaţii, teze, articole în jurnalele ştiinţifice,
monografii, capitole de cărți, cărți;
b) articol științific – studiu scris prin care un autor sau un grup de autori prezintă
elemente de noutate, originale, într-un domeniu specific, cu o anumită întindere, împreună
cu argumentatele care confirmă originalitatea, valoarea şi valabilitatea lor ştiinţifică;
c) coautor al unei publicaţii - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei
publicaţii ştiinţifice Autorii aceluiaşi produs ştiinţific sunt solidari responsabili, şi, după caz,
individual, pentru corectitudinea lui;
d) confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive,
care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;
e) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor
ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea
aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările
efectuate;
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f) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără
a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
g) autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau
aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
h) frauda în ştiinţă este considerată ca furnizarea de informaţii false sau
prezentarea de rezultate false către comunitatea de cercetători sau răspândirea lor, de
exemplu într-o publicaţie, într-un articol prezentat la o conferinţă. Frauda în ştiinţă
înseamnă înşelarea comunităţii de cercetători şi adesea inducerea în eroare a celor care
iau decizii.
CAP. III. NORMELE DE BUNĂ CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DEZVOLTARE
Art. 9. Normele de bună conduită în activitatea de cercetare - dezvoltare
includ:
a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică;
b) norme de bună conduită în 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) norme de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare
instituţională a cercetării-inovării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de
cercetare 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) norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetaredezvoltare;
e) normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane,
evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a
echilibrului ecologic;
f) normele de bună conduită în cercetarea medical-veterinară.
CAP IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI IMPLICAT ÎN
ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
Art. 10. (1) Personalul implicat în activitatea de cercetare – dezvoltare are
următoarele drepturi:
a) de a avea acces la sursele de informare şi documentare necesare proiectelor de
cercetare-dezvoltare la care participă, cu respectarea normelor de folosire şi
publicare;
b) de a contribui la elaborarea strategiei cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
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c) de a participa la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de
cercetare-dezvoltare şi de a publica lucrări ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul
instituţiei, în limita resurselor financiare;
d) de a breveta rezultatele cercetării, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei, în limita
resurselor financiare;
e) de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui demers ştiinţific şi de a fi
recompensate conform legislaţiei din domeniu;
f) de a fi sprijinite de instituţie în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale,
conform legii;
g) de a face parte din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale
şi internaţionale, fără ca prin activitatea desfăşurată în aceste organisme să intre în
conflict de interese cu USAMVBT;
h) de a le fi recunoscută şi stimulată performanţa în domeniul cercetării-dezvoltării
prin: premii, gratificaţii, titluri, diplome, precum şi prin alte modalităţi;
i) de a participa la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii, din fonduri
bugetare sau private, în condiţiile legii;
j) de a refuza motivat, din considerente morale şi etice, să participe la cercetări
ştiinţifice care au un impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului natural;
k) să participe la competiţii pentru programele internaţionale ale Comunităţii Europene
sau pentru programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare
bilaterală la care România este parte;
(2)
Cercetătorii trebuie totuşi să recunoască limitele acestei libertăţi susceptibile
de a decurge din circumstanţe particulare de cercetare (în special în planul supervizării,
orientării şi gestiunii) sau din constrângeri operaţionale, de exemplu pentru raţiuni de
buget sau infrastructură sau, în mod deosebit, în sectorul industrial, pentru raţiuni de
protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste limite nu trebuie totuşi să se opună practicilor şi
principiilor etice recunoscute, la care cercetătorii trebuie să adere.
Art. 11. Personalul implicat în activitatea de cercetare – dezvoltare are
următoarele obligaţii:
a) să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;
b) să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitatea convenită cu
colaboratorii şi cu finanţatorii cercetării;
c) să nu creeze conflict de interese sau concurenţă neloială, efectuat în condiţiile legii;
d) să utilizeze patrimoniul tehnico - ştiinţific şi alte resurse ale USAMVBT exclusiv
pentru activităţi profesionale în interesul instituţiei;
e) să participe la evaluarea activităţii de cercetare - dezvoltare, precum şi a
rezultatelor proprii;
f) să desfăşoare activitatea ştiinţifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca
drepturile şi libertăţile omului şi să respecte cerințelor etice și legale în cazul
utilizării animalelor în scopul cercetării științifice;
g) să-şi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice şi să contribuie la
diseminarea informaţiei şi culturii ştiinţifice şi tehnice, precum şi la conştientizarea
publicului şi a factorilor de decizie asupra rolului ştiinţei.
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CAP V. ABATERILE DE LA NORMELE DE BUNĂ CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA
DE CERCETARE – DEZVOLTARE ŞI SANCŢIUNI
Art. 12. Constituie abatere de la prezentul Cod orice nerespectare a normelor de
bună conduită în activitatea de cercetare – dezvoltare şi a obligaţiilor personalului care
desfăşoară activităţi de cercetare - dezvoltare.
Art. 13. Abaterile grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară, sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
respectiv:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
Art. 14. Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea ştiinţifică, sunt
cele prevăzute la art. 2^1 alin. 1 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, în măsura în care nu constituie
infracţiuni potrivit legii penale, respectiv:
a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca
date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau
rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări
numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori
raţionamente deductive;
c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetaredezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la
spaţiile de cercetare dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea
aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de
calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice
ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau
finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Art. 15. Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare,
publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de
finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice,
sunt cele prevăzute la art. 2^1 alin. 2 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, în măsura în care nu constituie
infracţiuni potrivit legii penale, respectiv:
a) plagiatul;
b) autoplagiatul;
c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor
coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor
coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie;
d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără
acordul acesteia;
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e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori 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 abilitare, pentru posturi didactice universitare ori
pentru posturi de cercetare-dezvoltare.
Art. 16. Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare şi
monitorizare instituţională a cercetării-inovării, de evaluare şi monitorizare de
proiecte de cercetare 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-inovare, sunt cele prevăzute la art. 2^1 alin. 3 din Legea nr. 206/2004 privind
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, în măsura în
care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, respectiv:
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. 17. Abaterile de la normele de bună conduită în funcţiile de conducere în
activitatea de cercetare-dezvoltare, sunt cele prevăzute la art. 2^1 alin. 4 din Legea nr.
206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare,
în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, respectiv:
a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al
publicaţiilor persoanelor din subordine;
b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii
materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de
persoane din subordine;
c) abuzul de autoritate pentru 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;
d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau
rezultate asupra persoanelor din subordine;
e) obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a
Consiliului Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna
conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor
de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezentul
Cod, în Legea nr. 206/2004, în Legea nr. 1/2011, în Codul de etică universitară,
în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare şi funcţionare a
instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz,
inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică
sau de către Consiliul Naţional de Etică.
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Art. 18. Abaterile de la normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi
demnităţii umane, evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului
natural şi a echilibrului ecologic sunt cele prevăzute de codul de etică universitară şi de
legislaţia specifică în domeniu.
Art. 19. Abaterile de la normele de bună conduită în cercetarea medicalveterinară sunt prevăzute de legislaţia specifică în domeniu.
Art. 20. Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin
asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:
a) participarea activă în abateri săvârşite de alţii;
b) cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică sau
a Consiliului Naţional de Etică;
c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;
d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente
contractului de mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor
de conducere ori de coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
e) deturnarea fondurilor de cercetare;
f) neînregistrarea şi/sau nestocarea rezultatelor, precum şi înregistrarea şi/sau
stocarea eronată a rezultatelor;
g) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii activităţii la un
proiect de cercetare, cu privire la : drepturi salariale, răspunderi, coautorat,
drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanţare şi asocieri;
h) lipsa de obiectivitate în evaluări şi nerespectarea condiţiilor de
confidenţialitate ale rapoartelor de evaluare, alegaţiilor, rapoartelor de
cercetare etc.;
i) publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de
noutate ştiinţifică, fără a se menţiona sursa iniţială şi/sau cu adăugiri
nesemnificative;
j) nerecunoaşterea metodologiilor şi a rezultatelor altor cercetători ca sursă de
informare;
k) difuzarea rezultatelor proprii într-o manieră iresponsabilă, cu exagerări şi
repetări;
l) nerespectarea clauzelor granturilor, contractelor, protocoalelor etc.;
m) împiedicarea unor cercetători în activitatea lor sau favorizarea altora.
Art. 21. (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de
cercetare – dezvoltare, conducerea universităţii aplică personalului de cercetare –
dezvoltare, una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute de lege.
(2) Sancţiunile au şi rolul de a preveni cazurile de abatere de la conduita ştiinţifică
necorespunzătoare, de a păstra prestigiul cercetării ştiinţifice şi al universităţii.
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CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 22. Prezentul cod de etică în cercetarea ştiinţifică din cadrul USAMVBT se
completează cu prevederile din regulamentele instituţiei şi cu prevederile legale în vigoare.
Art. 23. Codul de etică în cercetarea ştiinţifică din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României ”din Timişoara a
fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 10.07.2017.
Rector,

Prorector cercetare inovare transfer tehnologic,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Prof.univ.dr. Isidora Radulov
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