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Strategie de etică pentru proiectul 

Transnational Returnees in IT and Agriculture. Adaptation, Innovation and Social Remittances 

(PN-III-P4-ID-PCE-2020-0338) 

Aspectele reglementate în acest document se înscriu în tendințele generale de respectare a 

deontologiei și eticii profesionale în cercetarea în domeniul științelor socio-umane, atât în 

România1, cât și la nivel internațional2.  

Documentul atinge următoarele puncte: 

− Colectarea datelor – obținerea acordului informat al intervievaților și asigurarea 

confidențialității datelor; 

− Lucrul cu datele colectate de către membrii echipei; 

− Informarea intervievaților despre rezultatele cercetării 

 

1. Aspecte de etică în procesul de colectare a datelor 

Obținerea acordului informat al participanților la cercetare. Intervievații vor fi informați oral, 

înainte de culegerea efectivă a datelor (prin interviu, chestionar, discuție informală etc.) / în 

faza de programare a interviului, despre:  

- statutul de cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai al intervievatorului;  

- scopul cercetării;  

- dreptul de a refuza să răspundă, dreptul de a se retrage din interviu/discuție în orice 

moment și dreptul la opinie;  

- protecția datelor personale și anonimizarea acestora în documentele și articolele 

publicate online sau în reviste științifice.  

În cazul subiecților minori, va fi informat mai întâi părintele sau tutorele legal și se va cere 

acordul acestuia pentru participarea minorului la cercetare. Cercetătorul se va asigura că 

 
1 Legea nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizată*) privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare 
Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
2 International Sociological Association. (2001). Code of Ethics. https://www.isa-sociology.org/en/about-
isa/code-of-ethics 
European Commission. (2018). Ethics in Social Science and Humanities. 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-
humanities_en.pdf 
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation Science in society. (2013). 
Ethics for researchers. Facilitating Research Excellence in FP7. 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf  

https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics
https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
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minorul este la rândul său informat și că își cunoaște dreptul de a se retrage în orice moment 

din cercetare și de a refuza să răspundă la întrebări.  

 

Obținerea acordului informat pentru înregistrarea audio a interviului. Li se va cere acordul 

intervievaților pentru înregistrarea conversației/interviului și li se va explica în ce constă lucrul 

cu interviurile: acestea vor fi transcrise și înregistrările vor fi șterse; nici interviurile audio (sau 

fragmente din ele), nici transcrierile interviurilor NU vor fi publicate ca atare nu vor fi făcute 

publice (indiferent de mediu, tipărit sau online); fragmente de interviu ar putea fi incluse în 

rapoarte sau articole științifice cu eludarea informațiilor care ar putea duce la identificarea 

intervievatului (anonimizare), eventual cu menționarea unui nume fictiv și a unor caracteristici 

sociale relevante pentru argumentul științific (ex. întreprinzătoare în domeniul x, 39 de ani, 7 

ani experiență de migrație). 

 

Dreptul intervievaților de a avea acces la rezultatele cercetării. Li se va comunica 

intervievaților în timpul discuției adresa site-ului proiectului (https://returnita.wordpress.com/) 

pentru a urmări rezultatele cercetării în caz că sunt interesați.  

De asemenea, participanților li se va comunica o adresă de email sau un număr de telefon la 

care cercetătorul poate fi contactat pentru informații suplimentare.  

 

Evitarea culegerii de date inutile. Se va evita culegerea de date irelevante pentru scopul 

cercetării. 

 

2. Aspecte de etică în utilizarea datelor de către membrii echipei 

Scopul folosirii datelor empirice. Datele culese în proiect vor fi utilizate doar pentru scopuri 

științifice și pentru formularea de recomandări de politici publice. Interviurile NU vor fi 

publicate ca atare în presă, online sau în cărți.  

 

Creditarea cercetătorilor care au cules datele de teren. Orice raport/publicație care se bazează 

pe datele culese în proiect va introduce un acknowledgement cu numele cercetătorilor care au 

cules datele analizate în lucrarea respectivă. 

 

Menționarea ID-ului proiectului ori de câte ori sunt folosite datele culese în proiect 

Rapoartele, prezentările de conferință, publicațiile care folosesc materiale culese/produse în 
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proiect trebuie să includă o formă de creditare de felul „This work was supported by a grant of 

the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-

ID-PCE-2020-0338, within PNCDI III”  

 

3. Comunicarea rezultatelor cercetării intervievaților 

Intervievaților li se va comunica adresa site-ului proiectului pentru a urmări rezultatele 

proiectului.  

Li se vor trimite intervievaților în format electronic publicațiile rezultate din proiect (rapoarte, 

articole, pliante etc.) dacă aceștia le solicită sau se arată interesați (în timpul interviului) să le 

primească.  

 

Aspectele reglementate au fost discutate și convenite de către membrii echipei de cercetare. 

 


