COD DE ETICĂ
AL ASOCIAȚIEI PATRONALE A INDUSTRIEI DE SOFTWARE SI SERVICII – ANIS

Noi, membrii ANIS, în concordanță cu recunoașterea importanței tehnologiei informației în calitatea vieții în întreaga
lume și acceptând o responsabilitate profesională față de profesia noastră, membrii ei și comunitățile pe care le
deservim, ne angajăm să acționăm la cel mai înalt nivel de etică și comportare profesională.
1. Să acceptăm responsabilitatea ca deciziile pe care le luăm să fie în concordanță cu siguranța, sănătatea și binele
publicului. Ne angajăm să dezvăluim imediat factorii care ar putea să pună în pericol publicul sau mediul.
2. Să evităm conflictele de interese, reale sau percepute ca atare, pe cât posibil și să dezvăluim aceste conflicte părților
afectate, atunci când le percepem.
3. Să fim onești și realiști în a da estimări bazate pe datele disponibile.
4. Să respingem mita în toate formele ei.
5. Să îmbunătățim înțelegerea tehnologiei, aplicarea ei corectă și potențialele consecințe benefice.
6. Să menținem și să îmbunătățim competențele noastre tehnice și să acceptăm sarcini tehnologice doar dacă suntem
calificați să le ducem la bun sfârșit, sau doar după dezvăluirea limitărilor noastre.
7. Să cerem, să acceptăm și să oferim critici oneste despre subiecte tehnice. Să ne acceptăm și să ne corectăm erorile
și să recunoaștem contribuția altora atunci când este cazul.
8. Să tratăm cu aceeași măsură toate persoanele, indiferent de factori cum ar fi: rasă, religie, sex, handicapuri, vârstă
sau naționalitate.
9. Să evităm să îi afectăm pe alții, proprietatea sau reputația lor, prin acțiuni false sau viclene sau rău intenționate.
10. Să ne ajutăm colegii în dezvoltarea profesională și în aplicarea acestui cod de etică.
Documentul este semnat și acceptat de toți membrii ANIS, la momentul adoptării sale. Codul de etică devine obligatoriu
și este asumat de orice nou membru al ANIS care se înscrie în asociație după momentul adoptării acestuia.
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