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Plan de lucru

• Contextul instituțional
• Legea educației
• Carta UB
• Codul de Etică
• Regulamentul Comisiei de Etică
• Codul drepturilor și obligațiilor 

studentului

• Cultură organizațională



Provocări de natură etică asociate rolului

Tutori (profesori):
1. O poziție adesea delicată (de 

mediatori între studenți și colegi)
2. Dificultatea de a distinge între 

comunicarea formală și cea 
informală (ex. studenții semnalează 
probleme de comportament ale 
unui alt profesor)

3. Haideți să mai adăugăm împreună..
4. .....

„Șefi” de an/grupă (studenți)
1. Rolul este adesea neclar, deci nu 

prea știm ce avem de făcut (simpli 
„curieri”?)

2. Riscul de a genera relații tensionate
3. Haideți să mai adăugăm împreună..
4. .....



Impactul pentru etica academică

• Contribuie la crearea și la consolidarea climatului etic în organizație
• Preia parțial rolul unui consilier de etică în relația cu studenții

Precondiție:

Existența unei practici a discuției critice deschise în organizație. Dacă 
dilemele morale și cazurile „delicate” nu sunt discutate, există riscul 
deteriorării climatului etic.



Rute morale în universitate



https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011 



Legea 
Educației 
(1/2)

Art. 306

(1) La nivelul fiecărei universități funcționează comisia de etică universitară.

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții:

a) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau 
prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară;

b) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a 
eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și 
constituie un document public;

c) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se 
propune senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;

d) atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

e) alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, 
conform legii.

Art. 307

Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al 
universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de etică 
universitară revine universității.



Legea 
Educației 
(2/2)

Art. 308.
(1) Orice persoană, din universitate sau din afara universității, poate 
sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membri ai 
comunității universitare.
(2) Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea 
autorului sesizării.

Art. 309. În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează 
procedurile stabilite de Codul de etică și deontologie universitară, 
respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile 
de la primirea sesizării și îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, 
după încheierea acestora.

Art. 322. Sancțiunile stabilite de comisia de etică și deontologie 
universitară sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în 
termen de 30 de zile de la stabilirea sancțiunilor.



https://unibuc.ro/wp-
content/uploads/2018/12/CARTA-
UB.pdf



Secţiunea III 

Libertatea 
academică

Art. 6

(1) Îndeplinirea misiunii și obiectivelor Universității este permanent 
condiționată de respectarea libertății academice.

(2) Libertatea academică a Universității și a membrilor comunității 
universitare este garantată.

(3) Membrii comunității universitare pot investiga orice subiect, pe baza 
metodologiei științifice. Aceasta implică libertatea de a comunica 
rezultatele cercetării, prin orice mijloace, studenților, comunității 
științifice naționale și internaționale, cu respectarea normelor legale, 
deontologice și de conduită universitară, precum și a principiilor 
obiectivității și toleranței. Personalul didactic se bucură de libertate de 
expresie în predarea disciplinei care i-a fost încredințată.

(4) Libertățile prevăzute la alin. (3) nu pot fi îngrădite ca urmare a unor 
nemulțumiri exprimate de partide politice, organizații, culte religioase 
sau autorități. Exercitarea acestor libertăți nu poate atrage măsuri de 
constrângere administrativă împotriva personalului didactic și de 
cercetare sau studenților.



• https://www.scholarsatrisk.org 



Carta UB 
despre 
Comisia de 
etică
(1/2)

Secţiunea XXII - Comisia de Etică

Art. 138 (1) Comisia de Etică are următoarele atribuţii:

(a) Contribuie la elaborarea şi dezvoltarea Codului de etică şi 
deontologie universitară, care este propus Senatului spre adoptare şi 
includere în Cartă;

(b) Contribuie la şi elaborează materiale privind cultura integrității 
academice şi măsurile împotriva plagiatului;

(c) Analizează şi soluţionează disfuncţiile semnalate privind integritatea 
academică, abaterile de la etica universitară sau de la buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform 
Codului de etică şi deontologie universitară, putând propune sancţiuni;

(d) Realizează un raport anual referitor la situaţia integrităţii academice, 
respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se 
prezintă Rectorului şi Senatului şi care constituie un document public;

(e) Colaborează cu funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii 
şi ale facultăţilor în privinţa aspectelor prevăzute la lit. (a) - (c); (f) Alte 
atribuţii prevăzute de Lege.



Carta UB 
despre 
Comisia de 
etică
(2/2)

(2) La solicitarea Rectorului, Comisia de Etică analizează cazurile privitoare la:

(a) Litigiile dintre facultăţi;

(b) Abaterile grave ale unor membri ai comunităţii universitare;

(c) Propunerile privind retragerea titlurilor ştiinţifice sau a titlurilor onorifice;

(d) Excluderea unui membru al personalului didactic şi de cercetare din comunitatea 
universitară.

(3) Sancţiunile care se pot propune de către Comisia de Etică în cazul personalului 
didactic şi de cercetare, precum şi al studenţilor, sunt prevăzute prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acesteia. Sancţiunile se comunică celor sancţionaţi, în scris, 
de către Direcţia de Resurse Umane a Universităţii.

(4) Hotărârile Comisiei de Etică sunt avizate de Direcţia Juridică a Universităţii. 
Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de Etică revine 
Universităţii.

Art. 13

(1) Membrii Comisiei de Etică trebuie să fie persoane cu prestigiu profesional şi 
autoritate morală.

(2) (2) Nu pot fi membri ai Comisiei de Etică persoanele care ocupă una din funcţiile 
prevăzute la Art. 73(1).

(3) (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică este propus de 
Consiliul de Administraţie, avizat de Senat și aprobat de Rector.



Tot în Carta 
UB

Comisia de 
Etică nu este 
singura care 
„rezolvă 
anumite 
conflicte”

Secţiunea XXIII – Ombudsmanul universitar

Art. 140

(1) Ombudsmanul universitar („Ombudsmanul”) are rolul de a oferi 
membrilor comunității universitare şi personalului tehnico-
administrativ al Universităţii, în condiţii de deplină confidențialitate, 
consultanță independentă și imparțială, precum și informații privind 
soluționarea unor dispute și probleme, cu referire specială la cazurile 
de încălcare a drepturilor și libertăților prevăzute prin Lege, prezenta 
Cartă și regulamentele universitare. Ombudsmanul are dreptul de a 
formula recomandări privitoare la soluționarea unor cazuri individuale, 
precum și privind schimbarea normelor și practicilor Universității.

(2) Activitatea Ombudsmanului nu poate suplini recurgerea la căile 
legale de care dispun membrii comunității universitare lezați în 
drepturile sau interesele lor legitime.



Regulamentul 
Comisiei de 
Etică



Capitolul I.

Alcătuirea 
Comisiei și 
raporturile 
cu structurile 
Universității

Art. 1
(1) Comisia de etică a Universității din 
București (în continuare „Comisia”) este 
organul de specialitate, fără personalitate 
juridică, alcătuit din cel puțin 7 membri și cel 
mult 11 membri, cadre didactice sau de 
cercetare, titulari sau profesori emeriți, având 
gradul didactic de profesor sau conferențiar, 
sau echivalente pe funcții de cercetare. 
Aceștia pot fi nominalizați de facultăți, de 
Institutul de Cercetare sau Consiliul de 
Orientare Strategică ale Universității din 
București (în continuare „Universitatea”). 
Studenții membri in Senat își vor desemna 
reprezentantul in Comisia de etică.



Capitolul III. 
Sesizarea 
Comisiei și 
procedura de 
soluționare a 
sesizării (1/2)

Art. 7
(1) Sesizarea Comisiei se realizează în scris, cu 
descrierea faptei sesizate și depunerea înscrisurilor 
doveditoare. Actul de sesizare și documentația 
aferentă se înregistrează la registratura Universității, 
în atenția Comisiei de etică, conform Cartei 
universitare (în continuare „Carta”) și Codului de etică 
(în continuare „Codul”) al Universității din București 
sau se transmite electronic pe adresa de email a 
Comisiei, caz în care numărul de înregistrare se 
atribuie de către secretariatul Comisiei. Sesizările 
nesemnate și cele anonime, precum și cele în care nu 
sunt indicate datele de contact (adresă, nr. telefon, e-
mail, loc de muncă) nu sunt luate în considerare.
(2) Comisia se poate sesiza din oficiu.



Capitolul III. 
Sesizarea 
Comisiei și 
procedura de 
soluționare a 
sesizării (2/2)

(3) În cazul sesizărilor care privesc cadre didactice titulare 
sau asociate ale UB, Comisia poate hotărî, după caz, 
solicitarea opiniei consiliului facultăților respective, 
consiliului ICUB sau Consiliului pentru studii universitare 
de doctorat, care va fi formulată în maximum 10 zile 
lucrătoare, socotite de la data comunicării solicitării
(4) Sesizările se adresează Comisiei după ce au fost 
analizate la nivelul facultății în conformitate cu 
prevederile art. 27 din Cod.
(5) Eventualele sancțiuni decise la nivelul facultății vor fi 
comunicate Comisiei de etică, conform art. 27 din Cod, 
urmând a fi luate în considerare în evaluarea de către 
Comisie a cazului. Art. 8 Identitatea autorului sesizării va 
rămâne confidențială pe parcursul cercetărilor efectuate 
de Comisie.



Ce lipsește?

Am aflat ce este o comisie de etică, ce este un 
Ombudsmanul și cum funcționează toate 
aceste instituții, respectiv ce bază legală au 
acestea.

Dar membrii CEC, în baza cărui document/e 
analizează diferite fapte?



Codul de Etică

Libertate Academică

Autonomie Personală

Dreptatea și Echitatea

Recunoașterea meritului

Profesionalismul

Respectarea integrității, drepturilor de autor și proprietății intelectuale (proprietate)

Responsabilitatea morală și juridică

Diferențierea responsabilității (responsabilitatea morală)

Respectul și toleranța

Bunăvoința

SURSA: (https://drive.google.com/file/d/1FO1JoGAYdYXozDwX3Qt-nyE_DE0-nPn-/view) 



?
Art. 20

Problema publicității
Deontologia profesiei cere ca membrii comunității academice 
care doresc să semnaleze încălcări ale proprietății intelectuale (?) 
să se adreseze în primul rând colectivelor și forurilor instituției, 
colegilor, iar să nu scurtcircuiteze traseele specializate de 
rezolvare a problemelor academice prin luări de poziție mass-
media – ceea ce ar sugera că UB este incapabilă să se ocupe ea 
însăși de chestiunea integrității academice și că numai 
scandalul public poate rezolva situația. Nu este corect, din 
punctul de vedere al deontologiei academice, ca un reproș 
academic adresat de un coleg unui alt coleg să fie formulat public 
în mass media înainte de a fi expus în interiorul instituției, fiind 
astfel ocolit însuși mediul academic în care lucrează cei implicați. 
Spațiul academic este, de fapt, mediul optim pentru evaluarea și 
sancționarea încălcării proprietății intelectuale (?).



Codul de etică al 
Facultății de 
Administrație și 
Afaceri

http://www.faa.ro/index.php/despre
-noi/21-regulamente



Cum procedăm 
atunci când ne 
confruntăm cu 
o problemă? 

(1/3)

Știu că am luat nota 10 la eseul meu la cursul de Etică și 
Integritate Academică. Am descoperit la începutul semestrului II, 
în catalogul electronic, că am nota 4.

Cum procedăm?

• Depunem o sesizare la Comisia de Etică a UB?
• Vorbim cu Decanul Facultății?
• Vorbim cu un alt profesor?
• Vorbim cu profesorul care a predat cursul?
• Vorbim cu tutorele de an?
• Vorbim cu colegii?
• Toate cele de mai sus?



Luăm 
legătura cu 
profesorul

(2/3)

Ce facem dacă profesorul nu ne răspunde? Mai 
rău, dacă ne răspunde și ne spune să nu îl 
deranjăm și să venim la restanță.

Cum procedăm?
• Depunem o sesizare la Comisia de Etică a UB?
• Vorbim cu Decanul Facultății?
• Vorbim cu un alt profesor?
• Vorbim cu profesorul care a predat cursul?
• Vorbim cu tutorele de an?
• Vorbim cu colegii?
• Toate cele de mai sus?



Luăm 
legătura cu 
tutorele de 
an

(3/3)

Ce facem dacă tutorele de an ne spune că nu se 
înțelege cu profesorul? Mai mult, el ne mărturisește 
că profesorul în cauză are ceva personal cu noi?

Cum procedăm?
• Depunem o sesizare la Comisia de Etică a UB?
• Vorbim cu Decanul Facultății?
• Vorbim cu un alt profesor?
• Vorbim cu profesorul care a predat cursul?
• Vorbim cu tutorele de an?
• Vorbim cu colegii?
• Toate cele de mai sus?



Activitatea de 
cercetare în UB



Comisia de
etică a cercetării

http://cometc.unibuc.ro/ 



Legea nr. 
206/2004 privind 
buna conduită în 
cercetarea 
științifică, 
dezvoltarea 
tehnologică și 
inovare

Art. 9
(1) Unitățile și instituțiile care fac parte din 
sistemul național de cercetare-dezvoltare, 
unitățile și/sau instituțiile care conduc 
programe de cercetare-dezvoltare, precum și 
unitățile care asigură valorificarea rezultatelor 
sunt responsabile pentru respectarea 
normelor și a valorilor etice în cercetare-
dezvoltare.



Carta Universității din 
București, secțiunea XXII

Art. 138 Atribuțiile Comisie 
de Etică

(a) Contribuie la elaborarea și dezvoltarea Codului de etică și 
deontologie universitară, care este propus Senatului spre adoptare 
și includere în Cartă;

(b) Contribuie la și elaborează materiale privind cultura integrității 
academice și măsurile împotriva plagiatului;

(c) Analizează și soluționează disfuncțiile semnalate privind 
integritatea academică, abaterile de la etica universitară sau de la 
buna conduită în cercetarea științifică, pe baza sesizărilor sau prin 
autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară, 
putând propune sancțiuni;

(d) Realizează un raport anual referitor la situația integrității 
academice, respectării eticii universitare și a eticii activităților de 
cercetare, care se prezintă Rectorului și Senatului și care constituie 
un document public;

(e) Colaborează cu funcțiile și structurile de conducere ale Universității 
și ale facultăților în privința aspectelor prevăzute la lit. (a) - (c);

(f) Alte atribuții prevăzute de Lege.



Comisia de Etică a Cercetării este amintită la Secțiunea XXIV „Alte structuri consultative”, în Cartă, ca având un rol consultativ, 
în contextul în care în Regulamentul Comisie de Etică a Cercetării aprobat de către Senat la data de 27.07.2016 se 
menționează foarte clar că:

Art. 4. ( 1) CEC este singura instanță autonomă îndrituită să facă evaluări de etică a proiectelor de cercetare depuse spre 
finanțare și/sau aflate în perioada de implementare, desfășurate în cadrul Universității din București.

(2) CEC acționează ca instanță competentă de dezbatere a noutăților din domeniul eticii cercetării și de integrare a acestora în 
activitățile Universității din Bucuresti.

(3). Specificul moral al perspectivei de abordare a proiectelor de cercetare este asigurat de câteva principii etice larg 
recunoscute care conturează etosul occidental al științei și care sunt prevăzute în Codul de etică a cercetării.

(4) CEC încurajează cercetarea științifică pe teme de etică a cercetării. „În afara structurilor menționate în cuprinsul prezentei 
Carte, în cadrul Universității funcționează și următoarele structuri, care au rol consultativ: (a) Comisia de Etică a Cercetării; 
(b) Consiliul pentru Probleme Studențești; (c) Consiliul de Orientare și Analiză Strategică; (d) Comisia pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității”;



Proiect de 
cercetare 

–
 au nevoie de un 

aviz de etică

Evaluarea Comisia de etică 
a cercetării

Aviz

Finanțator

Comisia de etică 
a cercetării

Monitorizează respectarea 
standardelor de etică a 

cercetării

Traininguri  pe tema 
eticii cercetării

Oferă consultanță UB

Sprijină introducerea de 
cursuri de etică a 

cercetăriietc.

Proiecte de cercetare
Licență
Masterat
Doctorat

Revistă



Protejarea 
persoanelor 
vulnerabile

Vulnerabilitatea cognitivă și comunicațională
Vulnerabilitate instituțională (deținuți)
Vulnerabilitate bazată cauzată de 
subordonarea socială informală
Vulenarabilitate medicală
Vulnerabilitate economică
Vulnerabilitate socială



Comunicarea 
deciziei



Cât de eficiente 
sunt aceste rute 
morale pentru a 
influența 
comportamentul 
moral?

• Conformitate (Compliance)

De regulă, implementarea acestei abordări se face din exterior, în sensul în care se 
creează un grup separat, în universitate (de regulă, o Comisie de Etică), care dezvoltă 
aceste reguli, monitorizează comportamentul membrilor unei organizații, propune 
sancțiuni și evaluează situațiile care nu se plasează sub incidența regulilor. Esențiale 
sunt și rutele etice. Ele ne pun în situația de a ne imagina ce traseu ar trebui să urmeze 
o sesizare de plagiat sau ce traseu ar trebui să urmeze toate lucrările realizate de către 
studenți pentru a ne asigura că aceștia nu plagiază.

• Integritate (Integrity)

Implementarea unei strategii instituționale care pune accentul pe integritate se face, 
de regulă, din interior. Membrii comunității participă la traininguri de sensibilizare, 
dezbat împreună problemele pe care le ridică, de exemplu, fenomenul plagiatului și 
cad de acord asupra unor soluții care să fie în acord cu valorile morale pe care și le și 
asumă.

Cât de mult contează contextul cultural?



Cum 
reacționați în 
următoarele 
situații?

• Cineva ne spune sec că am greșit.

• Cineva ne critică pentru că am greșim.

• Cineva ne dă o notă proastă.

• Cineva ne spune fără menajamente că am nu am depus suficient 
efort.

• Cineva ne spune că nu va ține cont de lucrarea noastră finală 
pentru că nu avem participări la curs/seminar, prin urmare avem 
restanță.

• Cineva ne anunță cu 2 ore înainte de curs că acesta nu se va mai 
ține dintr-un motiv personal.

• Cineva nu trimite un suport de curs.

• Cineva nu le răspunde studenților/studentelor pentru că 
răspunsurile se regăsesc în Syllabusurile cursurilor.



Profesorii sunt 
obligați conform 
standardelor de 
evaluare ARACIS 

(B.2.4 Centrarea 
pe student a 
metodelor de 
învăţare)

7. Cadrele didactice au ore de permanență la 
dispoziția studenților și personalizează 
îndrumarea la cererea studentului. Există 
îndrumători sau tutori de an sau alte forme 
de asociere între un cadru didactic și un grup 
de studenți.



Exemplu extern de 
regulament privind 
activitatea de 
tutorat/îndrumare



Un factor foarte 
important este 
cultura 
organizațională

• Ce înțelegem prin cultură organizațională?

• Ce este o cultură organizațională?

• Poate fi schimbată cultura organizațională?

• Ce tipuri de cultură organizațională există?



Cultură organizațională





Definiții ale culturii organizaționale

 „tiparul de asumpții fundamentale pe care un grup le-a inventat, 
descoperit sau dezvoltat învățând să rezolve problemele adaptării 
externe și integrării interne, și care au funcționat suficient de bine 
pentru a fi considerate valide” (Edgar Schein, MIT, 1986)

 fenomen colectiv care emerge din credințele și interacțiunile 
membrilor, conținând valori și interpretări împărtășite, precum și 
așteptări cu privire la comportamente. (Giberson et al, 2009)

 „the way things are done around here” (Goffee & Jones, 2003)



Precizări suplimentare:

 Cultura organizațională este un concept care se vrea neutru din 
punct de vedere axiologic

 Nu există culturi „bune” sau „rele” în sine. Ele vor fi evaluate în 
raport cu adecvarea la specificul și scopurile organizației. Fiecare 
presupune avantaje și riscuri

 Într-o organizație poate fi întâlnit orice tip de combinație între 
diverse tipuri de culturi

 Abordarea funcționalistă: cultura este o variabilă într-o relație tip 
input-output



Climatul etic

 Nu este un termen cu totul neutru (se asumă ca este dezirabil)
 Greu de măsurat și de modelat
 Sunt observate corelații între climatul etic al unei organizații și 

funcționarea ei eficientă
 Dificultăți principale:

 Cum distingem climatul etic de cultura organizațională?
 Cum stabilim corelațiile între cele două?



Elemente ale climatului etic

 „Climat etic” se referă la o dimensiune (sau o distribuție de 
dimensiuni) în funcționarea internă a organizației, nu la 
interacțiunea dintre organizație și societate (ex. CSR)

 Dimensiuni luate de obicei în calcul:
 Arbitrarietatea deciziilor
 Transparența și predictibilitatea procedurilor (ex. evaluare și avansare)
 Reacția față de comportamentele deviante sau dăunătoare
 Gradul de implicare a managementului de vârf



Cum putem crea/consolida climatul etic?

 Acesta este punctul în care apare corelația climatului etic cu cultura 
organizațională. Cultura cuprinde reguli și așteptări informale, create 
prin replicare (sau auto-replicare) în istoria organizației, și care pot fi 
obstacole majore
 ex. nu vor funcționa metodele adecvate unei culturi de tip ierarhic într-o 

adhocrație

 Metode invocate: instrumentele uzuale ale managementului eticii 
(coduri, traininguri etc)



Asumpții ale discuției:

1. Există o corelație între performanța unei organizații și climatul etic 
din interiorul acesteia

2. Există o corelație între climatul etic și tipul de cultură organizațională
3. Există o corelație între climatul etic și folosirea unui sistem de 

management al eticii la nivelul organizației 



Schimbarea culturii unei organizații;
Oferirea unor instrumente care ne pot asista 
atunci când vrem să schimbăm cultura și 
personalul unei organizații?

- Diagnoza culturii unei organizații

- Un cadru conceptual pentru a înțelege cultura organizațională
- O strategie sistematică ce ne poate ajuta să operăm toate 
modificările necesare schimbării unei culturi organizaționale



Firme ce și-au creat un nume în baza unei 
culturi organizaționale

• Coca-Cola
• Disney
• General Electric
• Intel
• McDonald’s
• Microsoft
• Toyota etc.



Industrialization Information 



6 avantaje 

• Practic
• Nu necesită o durată mare de timp pentru a 

fi implementat
• Implică mai multe părți interesate
• Are la bază o metodă calitativă și cantitativă
• Poate fi manageriat în interiorul companiei
• Este validat empiric/ Există dovezi cum că ar 

funcționa



OCAI
(THE ORGANIZATIONAL 
CULTURE ASSESSMENT 
INSTRUMENT)

Cameron & Quinn

Diagnoza culturii unei organizații

2 pași

- Cum stau lucrurile în prezent
- Cum aș vrea să arate UB în viitor



• 6 dimensiuni

1. Dominant characteristics
2. Organizational leadership
3. Management of employees
4. Organisational glue
5. Strategic emphases
6. Criteria of success

4 alternatives (A to D)


























