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"Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" - International Committee of Medical Journal Editors Feb. 2006:  
„Încrederea public  în procesul peer review precum i credibilitatea de articolele publicate depinde în bun  parte de cât de bine este gestionat 
conflictul de interese în timpul scrierii articolelor, evalu rii lor i la luarea deciziilor editoriale. Conflict de interese exist  atunci când un autor (sau 
institu ia autorului), referentului, sau editorului are rela ii financiare sau personale care influen eaz  necorespunz tor (bias) ac iunile lui sau a ei 
(astfel de rela ii sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de angajamente duale, interese concurente, sau loialit i concurente). Aceste rela ii 
variaz  de la cele cu poten ial neglijabil la acelea cu poten ial mare de a influen a judecata, nu toate rela iile reprezentând conflict de interese 
adev rat. Poten ial conflict de interese poate exista sau nu dac  un individ consider  c  rela ia afecteaz  judecata sa tiin ific . Rela iilor financiare 
(cum ar fi de exemplu pozi ia de angajat, consultan a, proprietatea, onorariile, m rturii ale exper ilor pl ti i) sunt conflictele de interese cel mai u or 
de identificat i, cel mai probabil, pot submina credibilitatea revistei, autorilor, i a tiin ei îns i. Cu toate acestea, pot aparea conflicte i din alte 
motive, cum ar fi: rela iile personale, academice, de concuren  i pasiunea intelectual ”  
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