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PREAMBUL
Academia Român< este cel mai înalt for naYional de consacrare 3tiinYific< 3i cultural<, continuatorul 3i
unicul legatar al Societ<Yii Literare Române, înfiinYat< în 1866, reorganizat< în 1867 în Societatea Academic<
Român< 3i în 1879 în Academia Român<. Ea reune3te personalit<Yi cu realiz<ri deosebite în 3tiinYe, litere, arte
3i în alte domenii ale spiritului.
Academia Român< este instituYie de interes public naYional, de cercetare în domeniile fundamentale ale
3tiinYei, autonom<, cu personalitate juridic< de drept public 3i independent< în lucr<rile sale de orice natur<,
conform Legii nr.752/2001, republicat< în 2009, de organizare 3i funcYionare a Academiei Române.
Pentru asigurarea desf<3ur<rii întregii activit<Yi, precum 3i pentru administrarea 3i gestionarea bunurilor
sale, Academia Român< dispune de un aparat de lucru propriu, încadrat cu personal stiinYific de specialitate,
personal tehnic, economic, juridic 3i administrativ
Codul etic al personalului contractual din cadrul aparatului de lucru propriu al Academiei Române,
define3te valorile 3i principiile de conduit< care trebuie aplicate în relaYiile dintre angajaYi, în relaYia angajaYilor
cu instituYia precum 3i în relaYia acestora cu mediul extern al instituYiei. În acela3i timp serve3te drept ghid
pentru cre3terea r<spunderii 3i a implic<rii personalului contractual din Academia Român<.
Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, îns<, asociate cu simYul r<spunderii
faY< de instituYie 3i partenerii acesteia, acestea stabilesc reguli esenYiale de comportament 3i de etic< aplicabil<
întregului personal contractual al Academiei Române.
Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor 3i reglement<rilor aplicabile în domeniul
administraYiei publice.
Acest text va fi afi3at pe site-ul public al Academiei Române 3i se va informa fiecare salariat nou prin
grija Biroului de Resurse Umane despre existenYa acestuia.
Fiecare angajat al Academiei Române trebuie s< respecte prezentul Cod etic. Nerespectarea
prevederilor cuprinse în prezentul Cod etic atrage r<spunderea disciplinar< a salariatului care îl încalc<, în
condiYiile legii 3i ale Regulamentului de ordine interioar< al Academiei Române.
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CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE 2I PRINCIPII GENERALE
Domeniul de aplicare
Art. 1.
(1) Prezentul cod de conduit<, numit în continuare cod etic, reglementeaz< normele de conduit< profesional< a
personalului contractual din cadrul aparatului de lucru propriu al Academiei Române.
(2) Normele de etic< profesional< prev<zute de prezentul cod de conduit<, sunt obligatorii pentru personalul
contractual din cadrul Academiei Române.
Obiective
Art. 2. - Obiectivele prezentului cod etic urm<resc s< asigure, o bun< administrare în realizarea interesului
public, precum 3i eliminarea birocraYiei 3i a faptelor de corupYie, prin:
-

reglementarea normelor de conduit< profesional< necesare realiz<rii unor raporturi sociale 3i
profesionale corespunz<toare cre<rii 3i menYinerii la nivel înalt a prestigiului instituYiei Academiei
Române;

-

crearea unui climat de încredere 3i respect reciproc între personalul contractual 3i instituYie, precum 3i
între instituYie 3i mediul s<u extern.

Principii generale
Art. 3. - Principiile care guverneaz< conduita profesional< a personalului contractual din Academia Român<
sunt urm<toarele:
1.) Profesionalismul - principiu conform c<ruia angajaYii aparatului de lucru (personal contractual), au
obligaYia de a îndeplini atribuYiile de serviciu cu responsabilitate, competenY<, eficienY<, corectitudine
3i constiinciozitate;
2.) Prioritatea interesului public - principiu conform c<ruia personalul contractual are îndatorirea de a
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuYiilor funcYiei;
3.) ImparYialitatea 3i independenYa - principiu conform c<ruia angajaYii aparatului de lucru, sunt obligaYi
s< aib< o atitudine obiectiv<, neutr< faY< de orice interes politic, economic, religios sau de alt< natur<,
în exercitarea atribuYiilor funcYiei;
4.) Integritatea moral< - principiu conform c<ruia angajaYilor contractuali din Academia Român< le este
interzis s< solicite sau s< accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alYii, vreun avantaj ori
beneficiu moral sau material sau s< abuzeze în vreun fel de funcYia pe care o deYine;
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5.) Libertatea gândirii 3i a exprim<rii - principiu conform c<ruia personalul contractual din cadrul
aparatului de lucru propriu al Academiei Române poate s<-3i exprime 3i s<-3i fundamenteze opiniile,
cu respectarea ordinii de drept 3i a bunelor moravuri;
6.) Cinstea 3i corectitudinea - principiu conform c<ruia în exercitarea functiei 3i în îndeplinirea
atribuYiilor de serviciu personalul angajat al Academiei Române, trebuie s< fie de bun<-credinY< 3i s<
acYioneze pentru îndeplinirea conform< a atribuYiilor de serviciu;

CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUIT; PROFESIONAL;

Asigurarea prestarii unor servicii de calitate
Art. 4. – (1) Personalul contractual al Academiei Române are obligaYia de a-3i desf<3ura activitatea potrivit
obiectivelor stabilite de c<tre instituYie, prin realizarea sarcinilor de serviciu conform fi3ei postului 3i
Regulamentului de organizare 3i funcYionare.
(2) În exercitarea atribuYiunilor funcYiilor de încadrare, personalul contractual are obligaYia de a avea un
comportament profesionist, precum 3i de a asigura, în condiYiile legii, transparenYa administrativ<, pentru a
câ3tiga 3i a menYine integritatea, imparYialitatea 3i eficacitatea institutiei Academiei Române.
Respectarea ConstituYiei 3i a legilor
Art. 5. (1) AngajaYii aparatului de lucru propriu al Academiei Române au obligaYia ca prin actele 3i faptele
lor, s< respecte ConstituYia, legile Y<rii 3i s< acYioneze pentru punerea în aplicare a dispoziYiilor legale, în
conformitate cu atribuYiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) AngajaYii contractuali trebuie s< se conformeze dispoziYiilor legale privind restrângerea exerciYiului unor
drepturi, datorat< naturii funcYiilor deYinute.

Loialitatea faY< de instituYie
Art. 6. - (1) Personalul contractual din Academia Român< are obligaYia de a ap<ra în mod loial prestigiul
instituYiei Academiei Române, precum 3i de a se abYine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Personalului contractual din cadrul Academiei Române le este interzis:
a) s< exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg<tur< cu activitatea instituYiei de inters public
în care î3i desf<3oar< activitatea, cu politicile 3i strategiile acesteia ori cu proiectele în care instituYia este
implicat<;
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b) s< fac< aprecieri neautorizate în leg<tur< cu litigiile aflate în curs de soluYionare 3i în care Academia
Român< are calitatea de parte;
c) s< dezv<luie informaYii care nu au interes public, în alte condiYii decât cele prev<zute de lege;
d) s< dezv<luie informaYiile la care au acces în exercitarea funcYiei, dac< aceast< dezv<luire este de natur< s<
atrag< avantaje necuvenite ori s< prejudicieze imaginea sau drepturile instituYiei;
e) s< acorde asistenY< 3i consultanY< persoanelor fizice sau juridice în vederea promov<rii de acYiuni juridice
ori de alt< natur< împotriva statului sau autorit<Yii ori instituYiei publice în care î3i desf<3oar< activitatea.
(3) Dezv<luirea informaYiilor care nu au interes public sau remiterea documentelor care conYin asemenea
informaYii, la solicitarea reprezentanYilor unei alte autorit<Yi ori instituYii publice, este permis< numai cu
acordul Pre3edintelui Academiei Române sau a persoanelor delegate de acesta în acest sens;

Libertatea opiniilor
Art. 7. - (1) În îndeplinirea atribuYiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Academiei Române are
obligaYia de a respecta demnitatea funcYiei deYinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituYiei în care î3i desf<3oar< activitatea.
(2) În activitatea lor, personalul contractual are obligaYia de a respecta libertatea opiniilor 3i de a nu se l<sa
influenYaYi de considerente personale sau de popularitate.
(3) În exprimarea opiniilor, angajaYii aparatului de lucru propriu al Academiei Române trebuie s< aib< o
atitudine conciliant< 3i s< evite generarea conflictelor datorate schimbului de p<reri.
Activitatea public<
Art. 8. - (1) RelaYiile cu mijloacele de informare în mas< se asigur< de c<tre personalul desemnat în acest
sens de conduc<torul instituYiei, în condiYiile legii.
(2) Persoanele contractuale desemnate s< participe la activit<Yi sau dezbateri publice, în calitate oficial<,
trebuie s< respecte limitele mandatului de reprezentare încredinYat de conduc<torul instituYiei în care î3i
desf<3oar< activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaYi în acest sens, angajaYii contractuali particip< la activit<Yi sau dezbateri
publice, având obligaYia de a face cunoscut faptul c< opinia exprimat< nu reprezint< punctul de vedere oficial
al Academiei Române.

Activitatea politic<
Art. 9. – Personalului contractual al Academiei Române îi este interzis:
a) s< participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
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b) s< furnizeze sprijin logistic candidaYilor la funcYii de demnitate public<;
c) s< afi3eze, în cadrul instituYiei, însemne ori obiecte inscripYionate cu sigla sau denumirea partidelor politice
ori a candidaYilor acestora.

Folosirea imaginii proprii

Art. 10. Personalului contractual al Academiei Române îi este interzis< orice asociere a imaginii proprii cu
funcYia deYinut< în cadrul Academiei Române în scopuri comerciale sau electorale.

Cadrul relaYiilor în exercitarea atribuYiilor funcYiei
Art. 11. - (1) În relaYiile cu personalul din cadrul Academiei Române, precum 3i cu persoanele fizice sau
juridice, personalul contractual este obligat s< aib< un comportament bazat pe respect, bun<-credinY<,
corectitudine 3i amabilitate.
(2) AngajaYii din cadrul aparatului de lucru al Academiei Române au obligaYia de a nu aduce atingere
onoarei, reputaYiei 3i demnit<Yii persoanelor din cadrul instituYiei în care î3i desf<3oar< activitatea, precum 3i
persoanelor cu care intr< în leg<tur< în exercitarea funcYiei, prin:
a) întrebuinYarea unor expresii jignitoare;
b) dezv<luirea unor aspecte ale vieYii private;
c) formularea unor sesiz<ri sau plângeri calomnioase.
(3) AngajaYii Academiei Române trebuie s< adopte o atitudine imparYial< 3i justificat< pentru rezolvarea clar<
3i eficient< a problemelor de serviciu care implic< relaYii cu oamenii 3i s< elimine orice form< de discriminare
bazate pe aspecte privind naYionalitatea, convingerile religioase 3i politice, starea material<, s<n<tatea, vârsta,
sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale 3i profesionale care s< asigure demnitatea persoanelor, eficienYa
activit<Yii, precum 3i cre3terea calit<Yii serviciului prestat, se recomand< respectarea normelor de conduit<
prev<zute la alin. (1)-(3) 3i de c<tre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Conduita în cadrul relaYiilor internaYionale
Art. 12. - (1) Personalul contractual care reprezint< instituYia în cadrul unor organizaYii internaYionale,
instituYii de înv<Y<mânt, conferinYe, seminarii 3i alte activit<Yi cu caracter internaYional au obligaYia s<
promoveze o imagine favorabil< Y<rii 3i instituYiei pe care o reprezint<.
(2) În relaYiile cu reprezentanYii altor state, personalului contractual îi este interzis s< exprime opinii
personale privind aspecte naYionale sau dispute internaYionale.
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(3) În deplas<rile externe, angajaYii Academiei Române sunt obligaYi s< aib< o conduit< corespunz<toare
regulilor de protocol 3i le este interzis< înc<lcarea legilor 3i obiceiurilor Y<rii gazd<.
InterdicYia privind acceptarea cadourilor, serviciilor 3i avantajelor
Art. 13. – AngajaYii Academiei Române nu trebuie s< solicite ori s< accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaYii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p<rinYilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut relaYii de serviciu, care le pot influenYa imparYialitatea în exercitarea funcYiilor deYinute ori pot
constitui o recompens< în raport cu aceste funcYii.

Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 14. - (1) În procesul de luare a deciziilor, angajaYii au obligaYia s< acYioneze conform prevederilor
legale 3i s< î3i exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat 3i imparYial.
(2) AngajaYilor le este interzis s< promit< luarea unei decizii de c<tre instituYia în care î3i desf<3oar<
activitatea, c<tre alYi funcYionari din alte instituYii, precum 3i îndeplinirea atribuYiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
Art. 15. - (1) În exercitarea atribuYiilor specifice funcYiilor de conducere, personalul de conducere Academiei
Române, are obligaYia s< asigure egalitatea de 3anse 3i tratament cu privire la dezvoltarea carierei în instituYia
în care î3i desf<3oar< activitatea, pentru personalul din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligaYia s< examineze 3i s< aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competenYei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprob< avans<ri, promov<ri,
transferuri, numiri sau eliber<ri din funcYii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
form< de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice personalului de conducere s< favorizeze sau s< defavorizeze accesul ori promovarea în vreo
funcYie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prev<zute la
art. 3.

Folosirea abuziv< a atribuYiilor funcYiei deYinute
Art. 16. – (1) Este interzis< folosirea de c<tre personalul contractual al Academiei Române, în alte scopuri
decât cele prev<zute de lege, a prerogativelor funcYiei deYinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor, de evaluare sau de participare
la anchete ori acYiuni de control, angajaYilor din Academia Român< le este interzis< urm<rirea obYinerii de
foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
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(3) AngajaYilor le este interzis s< foloseasc< poziYia oficial< pe care o deYin sau relaYiile pe care le-au stabilit
în exercitarea funcYiei deYinute, pentru a influenYa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea
unei anumite m<suri.

Utilizarea resurselor publice
Art. 17. - (1) AngajaYii din Academia Român< sunt obligaYi s< asigure ocrotirea propriet<Yii de interes public
3i privat a statului, 3i private a Academiei Române, s< evite producerea oric<rui prejudiciu, acYionând în orice
situaYie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaYia s< foloseasc< timpul de lucru, precum 3i bunurile aparYinând
Academiei Române numai pentru desf<3urarea activit<Yilor aferente funcYiei deYinute.
(3) AngajaYii din Academia Român< trebuie s< propun< 3i s< asigure, potrivit atribuYiilor care le revin,
folosirea util< 3i eficient< a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Limitarea particip<rii la achiziYii, concesion<ri sau închirieri
Art. 18. - (1) Orice angajat al Academiei Române poate achiziYiona un bun aflat în proprietatea privat< a a
Academiei Române, supus vânz<rii în condiYiile legii, cu excepYia urm<toarelor cazuri:
a) când a participat, în exercitarea atribuYiilor de serviciu, la organizarea vânz<rii bunului respectiv;
b) când poate influenYa operaYiunile de vânzare sau când a obYinut informaYii la care persoanele interesate de
cump<rarea bunului nu au avut acces.
(2) DispoziYiile alin. (1) se aplic< în mod corespunz<tor 3i în cazul concesion<rii sau închirierii unui bun.
(3) AngajaYilor din Academia Român< le este interzis< furnizarea informaYiilor referitoare la bunurile
proprietate public< sau privat< a Academiei Române, supuse operaYiunilor de vânzare, concesionare sau
închiriere, în alte condiYii decât cele prev<zute de lege.
Drepturi acordate salariaYilor
Art. 19. SalariaYilor Academiei Române le sunt recunoscute dreptul la plata egal< pentru munca egal<, dreptul
la protecYia datelor cu caracter personal, dreptul la protecYie în cazul concedierii ilegale. În cazul concedierii
din motive economice, care nu Yin de persoana salariatului nu se consider< discriminatorii urm<toarele criterii:
‚

disponibilizarea salariatului care cumuleaz< pensia cu salariul;

‚

disponibilizarea salariatului care nu are funcYia de baz< în instituYie;

‚

în cazul ambilor membrii unei familii încadraYi în aceia3i instituYie, disponibilizarea celui care are
venitul cel mai mic;

‚

nedisponibilizarea salariatului care are mai puYin sau 5 ani pân< la pensionare.

CAPITOLUL III
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VALORILE FUNDAMENTALE

Angajamentul
Art.20. Angajamentul presupune dorinYa fiec<rui salariat 3i a conducerii aparatului de lucru propriu al
Academiei Române zi de zi de a progresa în exercitarea funcYiei deYinute 3i de a-3i îmbun<t<Yi performanYele,
conform planurilor de acYiune decise de comun acord pentru a asigura prestarea unor servicii de calitate.
Lucrul în echip<
Art.21. Personalul contractual trebuie s< conlucreze 3i s< primeasc< sprijin din partea conducerii. Spiritul de
echip< trebuie simYit 3i exprimat in relaYiile cu ceilalYi colaboratori, indiferent de originea lor cultural< sau
profesional<.
TransparenYa intern< 3i extern<
Art.22. Pe plan intern transparenYa însemn< împ<rYirea succesului, dar 3i a dificult<Yilor. Aceasta permite
rezolvarea rapid< a dificult<Yilor, înainte

s< se agraveze 3i s< provoace prejudicii instituYiei, echipei,

partenerilor Academiei Române.
Art.23. Pe plan extern, transparenYa înseamn< dezvoltarea relaYiilor cu partenerii Academiei Române care
trebuie pus< sub dubl< constrângere: a încrederii 3i a eticii.
Demnitatea uman<
Art.24. Fiecare persoan< este unic< 3i trebuie s< i se respecte demnitatea.
Art.25. Fiec<rei persoane îi este garantat< dezvoltarea liber< 3i deplin< a personalit<Yii. ToYi oamenii sunt
trataYi cu demnitate cu privire la modul lor de viaY<, cultur<, credinYele 3i valorile personale.
CAPITOLUL IV
REGULILE DE COMPORTAMENT 2I CONDUIT; ÎN RELAXIILE INTERNE
Art.26. Reguli de comportament 3i conduit< în relaYia coleg – coleg.
1. Între colegi trebuie s< existe cooperare 3i susYinerea reciproc< motivat de faptul c< toYi angajaYii sunt
mobilizaYi pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea prin transferul de informaYii între colegi
este esenYial< în soluYionarea cu eficienY< a problemelor.
2. Colegii î3i datoreaz< respect reciproc, consideraYie, dreptul la opinie, eventualele divergenYe,
nemulYumirii, ap<rute între ace3tia soluYionându-se f<r< s< afecteze relaYia de colegialitate, evitându-se
utilizarea cuvintelor, a expresiilor 3i gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliant<.
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3. Intre colegi trebuie s< existe sinceritate 3i corectitudine, opiniile exprimate s< corespund< realit<Yii,
eventualele nemulYumiri dintre colegi s< fie exprimate direct netendenYios.
4. RelaYia dintre colegi trebuie s< fie egalitar<, bazat< pe recunoa3terea intraprofesional<, pe
colegialitate 3i pe performanY<;
5. InYelegere, respect 3i sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
6. În relaYia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echip<, deciziile fiind luate prin
consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiYând critica în mod constructiv 3i responsabil
dac< este cazul, s< împ<rt<3easc< din cuno3tinYele 3i experienYa acumulat< în scopul promov<rii reciproce a
progresului profesional;
7. Obligatia de asistenY< între angajaYii Academiei Române, materializat< în suplinirea colegial<,
acordarea de sprijin în activitatea desf<3urat<, cooperarea cu bun< credinY< în cadrul proiectelor ce implic<
participarea mai multor persoane.
Art. 27. Constituie înc<lc<ri ale principiului colegialit<Yii:
a) discriminarea, h<rYuirea de gen, etnic< sau sub orice alt< form<, folosirea violenYei fizice sau psihice,
limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al instituYiei, indiferent de poziYia ocupat< de
acesta în cadrul Academiei Române;
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de c<tre personalul de
conducere din Academia Român<;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercet<rilor unui coleg;
d) formularea în faYa unei persoane fizice din interiorul sau exteriorul instituYiei a unor comentarii lipsite de
curtoazie la adresa preg<tirii profesionale, a Yinutei morale sau a unor aspecte ce Yin de viaYa privat< a unui
coleg;
e) formularea repetat< de plângeri sau sesiz<ri v<dit neîntemeiate la adresa unui coleg;

CAPITOLUL V

SANCXIUNI. MODUL DE SOLUXIONARE A RECLAMAXIILOR

Art. 28. (1) Încalcarea dispoziYiilor prezentului cod de conduit< atrage r<spunderea disciplinar< a angajaYilor
Academiei Române, în condiYiile legii 3i de ROI.
Art. 29. - (1) Organul îns<rcinat cu supravegherea aplic<rii dispoziYiilor prezentului Cod, este Comisia de etic<
a aparatului de lucru propriu al Academiei Române;
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(2) Comisia de etic< se constituie prin decizia Pre3edintelui Academiei Române, la propunerea Secretarului
General.
(3) Comisia de etic< are urm<toarele atribuYii:
-

modific< 3i completeaz< Codul etic al aparatului de lucru propriu al Academiei Române;

-

cerceteaza înc<lcarea prevederilor prezentului cod de conduit<

- prezint< conducerii raportul final asupra sesiz<rii.
(4) Comisia poate fi sesizat< în scris de orice persoan< fizic<, organ sau organism care a constatat înc<lcarea
normelor de etic< de c<tre un membru al aparatului de lucru propriu al Academiei Române. Comisia se
poate sesiza 3i din oficiu.
(5) Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovat< de înc<lcare, numele celui care
face sesizarea 3i faptele imputate acestuia.
(6) Sesiz<rile se înregistreaz< la registratura Academiei Române.
(7) Comisia nu ia în considerare sesiz<rile anonime.
(8) Comisia se întrune3te ori de câte ori prin convocarea pre3edintelui acesteia, pentru a analiza sesiz<rile
primite sau pentru a analiza modificarea prezentului Cod de etic<.
Art. 30. Orice persoan< cu funcYie de conducere din cadrul aparatului de lucru propriu al Academiei Române
care prime3te o sesizare privind înc<lcarea regulilor de etic< are obligaYia de a o înainta Comisiei de etic< spre
analiz<.
Art. 31. - (1) Dup< sesizare, comisia citeaz< pentru audiere persoana sau reprezentantul entit<Yii care a
formulat sesizarea 3i persoana învinuit<.
(2) Comisia poate decide s< citeze pentru audiere, la cererea p<rYilor sau din oficiu, orice persoan< ce deYine
informaYii necesare soluYion<rii cauzei.
Identitatea persoanelor va fi p<strat< confidenYial< la cererea acestora.
(3) Audierile au loc în 3edinY< secret< iar membrii comisiei sunt YinuYi s< p<streze secretul audierilor 3i
deliber<rilor pân< la redactarea raportului final.
Art. 32. – (1) În urma cercet<rilor efectuate, comisia elaboreaz< un raport.
(2) Atunci când cele sesizate se confirm< în tot sau în parte, raportul se înainteaz< Pre3edintelui Academiei
Române cu propuneri privind m<surile ce se impun a fi luate.
(3) Atunci când cele semnalate nu se confirm<, raportul se p<streaz< la Comisie. O copie a acestui raport se
poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia.
(4) În toate situaYiile, persoana care a formulat sesizarea va fi în3tiinYat< de rezultatul cercet<rilor, prin
comunicarea unei copii a raportului.
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(5) Personalul contractual din Academia Român< nu poate fi sancYionat sau prejudiciat în niciun fel pentru
sesizarea cu bun<-credint< a comisiei de disciplin< competente, în condiYiile legii, cu privire la cazurile de
înc<lcare a normelor de conduit<.
(6) În cazurile în care faptele s<vâr3ite întrunesc elementele constitutive ale unor infracYiuni, vor fi sesizate
organele de urm<rire penal< competente, în condiYiile legii.
(7) AngajaYii contractuali r<spund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele s<vâr3ite cu înc<lcarea normelor
de conduit< profesional<, creeaz< prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Art.33. (1) Procedura stabilita in prezentul document nu poate înlocui cercetarae discioplinar<, reglementar<de
codul muncii.
(2) În situaYia în care Comisia de etic< consider< c< s-au savâr3it abateri disciplinare, sesizeaz< conducerea
Academiei Române, în vederea îndeplinrii condiYiilor legale preve<zute de legislaYia muncii.

CAPITOLUL VI
DISPOZIXII FINALE

Art.34. Prezentul cod va fi îmbun<t<Yit periodic, dat< fiind complexitatea activit<Yilor desf<3urate la
nivelul aparatului de lucru propriu al Academiei Române.
Art.35. – Orice modificare adus< prezentului Cod etic, va fi adus< la cunostinYa tuturor angajaYilor din
Academia Român< prin grija Comisiei de etic<.
Art. 36. Prevederile prezentului Cod etic nu au caracter limitativ, orice alte dispoziYii speciale în
materie sunt aplicabile categoriilor de salariaYi c<rora le sunt adresate.
Art. 37. Prezentul cod de etic< intr< în vigoare la data aprob<rii, 19 octombrie 2011.

Bucure3ti, 19 octombrie 2011

Presedinte,
Acad. Ionel Haiduc
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ACADEMIA ROMÂNÃ
INSTITUTUL DE CERCETÃRI SOCIO-UMANE

540074 Târgu Mureş, str. A. Papiu Ilarian nr. 10A, tel/fax: 0265/260238

Nr. 38/07.06.2011

Către Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române

Vă inaintăm componenŃa comisiei de etică, alcătuită în urma propunerii Consiliului
ŞtiinŃific al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, întrunit în
şedinŃă la data de 06 iunie 2011.

Comisia de etică este alcătuită din:
Dr. Marian Zăloagă, cercetător – preşedinte
Dr. Corina Teodor, CŞ III ½ – membru
Dr. Maria Costea, cercetător - membru

Tirgu-Mureş
7 iunie 2011

DIRECTOR INSTITUT,
Prof. dr. CORNEL SIGMIREAN

