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Prefață la ediția a II-a 

Motto 

 

„Nu vom descoperi niciodată 

nimic dacă ne vom mulțumi cu 

descoperirile făcute deja”1. 

 

Necesitatea unei ediții noi a lucrării „Etică și integritate academică” s-a 

impus după trecerea a trei ani universitari de la introducerea cursurilor de 

etică și integritate academică în instituțiile de învățământ superior2, respectiv: 

2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021, ca urmare a modificărilor legislative 

care au intervenit în acest interval de timp, pe plan intern și internațional dar 

și a acumulărilor informaționale referitoare la tematica cursului.  

În același timp, contextul desfășurării activității didactice, începând cu 

luna martie 2020 – prezent în sistem online, ca urmare a pandemiei globale 

generată de virusul Covid 19, a subliniat pentru sistemul de învățământ de 

toate gradele, inclusiv învățământul superior, necesitarea adaptării instan-

tanee la desfășurarea activității într-un mediu nou, plin de necunoscute. Acest 

lucru a presupus, ca un imperativ, necesitatea cunoașterii și respectării de 

reguli, de norme, nu numai pentru mediul universitar dar și pentru toată 

societatea în ansamblu. Prin urmare, cursul de „Etică și integritate academică” 

prin conținutul și obiectivele sale, apare ca o disciplină extrem de actuală și 

                                                           
1 Seneca, Despre învățătură, Editura Seneca Lucius Anaeus, trad. Ioana Costa, București, 
2018, p. 18. 
2 Ordinul M.E.N. nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate 
programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din 
sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică şi integritate academică, publicat în 
M.Of. nr. 140 din 14 februarie 2018. 
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necesară pentru mediul universitar, cu accent pe prevenție și pe corectarea 

comportamentelor în mediul academic, în acord cu legislația specifică. 
 

Prezenta lucrare tratează problematica eticii și a integrității academice 

din perspectivă interdisciplinară, prin intermediul celor 11 capitole: 

cercetarea științifică, standardizarea, etica universitară, codurile de etică 

universitară, integritatea academică, integritatea în sistemul de învățământ și 

cercetarea științifică, buna conduită în cercetarea științifică, plagiatul, 

identificarea plagiatului în lucrările cu caracter științific, programe utilizate 

în vederea stabilirii gradului de similitudine în lucrările științifice și aspecte 

de drept comparat privind integritatea academică. În ediția a II-a a cursului 

de „Etică și integritate academică” s-a păstrat aceeași structură ca și la prima 

ediție, însă conținutul lucrării a fost revăzut, fiind supus unui amplu proces 

de sinteză și actualizare, cu accent pe aplicabilitatea practică a conceptelor. 

Lucrarea se adresează deopotrivă studenților de la toate ciclurile de 

învățământ: licență, masterat, doctorat ale tuturor facultăților, indiferent de 

specializare, cercetătorilor dar și cadrelor didactice care pot găsi în această 

lucrare informații actuale, utile pentru atât pentru cultura generală cât și pentru 

desfășurarea propriei activități în mediul academic ori de cercetare științifică 

dar și în afara acestuia, în acord cu normele de etică și deontologie profesională. 
 

Ediția a II-a a cursului a avut în vedere următoarele direcții: 

1. Actualizarea informației cu privire la etică și integritate academică pe 

parcursul a mai multor capitole. Există, spre exemplu, modificări în legislație 

cu privire la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, 

precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor 

de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența 

plagiatului, acestea fiind nominalizate în Metodologia privind soluționarea 

sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 

profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de 

doctorat și adoptată prin Ordinul nr. 5229/20203. 

                                                           
3 Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor 
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la 
soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 
profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, 
publicat în M.Of. nr. 783 din 27 august 2020. 
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Prin acte normative noi precum: Ordinul Ministrului Educației  

nr. 3651/21 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a 

studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și 

indicatori de performanță utilizați în evaluare, publicat în M.Of. nr. 414 din 

20 aprilie 2021, se aduc noutăți cu privire la evaluarea școlilor doctorale.  

De asemenea, inclusiv Legea educației naționale nr.1/20114 a fost modificată, 

existând prevederi noi care au fost prezentate în lucrare. În același timp, s-a 

alocat un spațiu mai extins organismelor cu rol în verificarea respectării eticii 

universitare, precum C.N.A.T.D.C.U., C.N.E.C.S.D.T.I. sau C.E.M.U. 

2. Raportarea în permanență la tendințele internaționale cu privire la 

cercetarea științifică și mediul academic. Spre exemplu, există preocupări 

internaționale pentru consolidarea S.E.C.- Spațiul European de Cercetare, astfel 

încât au fost prezentate în capitolele I și XI asemenea documente, precum: 

Programul „Orizont Europa5” sau Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor 

COM/2020/628/6. De altfel, în alte documente recente precum: „Bonn Decla-

ration on Freedom of Scientific Research” semnată pe 20 octombrie 2020, 

trebuie cunoscut faptul că: „se pune accent pe rolul activ al valorilor etice 

fundamentale ale „noului” Spațiu European de Cercetare (...), consolidându-se 

protecția libertății academice în Europa7”.  

3. Extinderea spațiului alocat experienței universităților cu privire la 

reflectarea eticii și integrității academice în documentele de calitate ale acestor 

instituții de învățământ superior, precum Carta universitară și Codul de etică 

și deontologie profesională universitară. Din acest punct de vedere s-a 

                                                           
4 Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M.Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
ultima modificare prin Ordonanța de urgență a Guvernului. nr.50/2021, publicată în M.Of.  
nr. 606 din 17 iunie 2021. 
5 Regulamentul (U.E.) nr. 2021/695 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 aprilie 
2021 de instituire a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de 
stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) 1290/2013 și (UE) 1291/2013, conform informației publice și disponibile online la 
adresa de internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32021R0695&from=EN, accesat la data de 21.08.2021. 
6 Informațiile sunt publice şi sunt disponibile online la adresa de internet: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN, cu ultima accesare 
la data de 28.08.2021. 
7 Informațiile sunt publice şi sunt disponibile online la adresa de internet: https://allea.org/ allea-
welcomes-bonn-declaration-on-freedom-of-scientific-research/, data accesării 23.08.2021. 
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exemplificat mai mult, de la diferite centre universitare, modul cum acestea și-

au construit politicile de etică și integritate. Aceste exemplificări se regăsesc pe 

parcursul a mai multor capitole dedicate eticii universitare, integrității 

academice, bunei conduite universitare sau plagiatului. De asemenea, s-au 

eliminat unele prevederi din aceste documente prezentate la prima ediție a 

cursului întrucât nu au mai fost disponibile spre consultare publică și au fost 

înlocuite cu prezentări (în extras) ale altor documente de calitate de la alte 

universități. De aceea, unele surse informatice au data de accesare 2018 iar 

altele 2021 și, în plus, câteva documente au modificări de conținut, fiind 

actualizate de către instituțiile de învățământ superior respective. 

4. Prezentarea de documente noi și relevante pentru tematica cursului, 

precum Ghidul de integritate în cercetarea științifică publicat pe pagina de 

internet a CNECSDTI8, document căruia i s-a alocat un spațiu amplu. Referitor 

la ghidurile care au fost prezentate la prima ediție a cursului și care nu au mai 

fost disponibile pentru consultare publică/șterse, s-a făcut mențiunea 

expresă a acestei situații de fapt. Explicația prezenței unui spațiu mare unor 

documente publice prezentate în extras constă în aceea a necesității 

cunoașterii de către comunitatea academică a valorilor etice universitare dar 

și a valorilor care formează integritatea academică, acest lucru văzut din 

perspectivă instituțională, a organismelor cu atribuții în domeniu. 

5. Referitor la problematica plagiatului, au fost aduse actualizări, pe de 

o parte, ca urmare a modificărilor legislative naționale și europene și, pe de 

altă parte, a creșterii volumului de informații cu privire la acest subiect. Spre 

exemplu, pe plan internațional a fost adoptată Directiva copyright, respectiv 

Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din  

17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică 

digitală și de modificarea Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130/192 din 17.05.20199 și prin care, 

                                                           
8 Informațiile sunt publice şi disponibile online la adresa de internet: https://www.research. 
gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organisme-consultative/cnecsdti/2020/ghid-
integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2020.pdf, accesat la data de 18.08.2021. 
9 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificarea 
Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
L 130/192 din 17.05.2019, informație publică, disponibilă online la adresa de internet 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN, 
cu ultima accesare la data de 11.08.2019. 
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printre alte prevederi, menționează: „se permite utilizarea digitală a operelor 

și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în măsura 

justificată de scopul necomercial urmărit (…)”. 

Pe plan național, prin acte normative precum: Ordinul Ministrului 

Educației și Cercetării nr. 5229/2020 (…) se aduc, printre altele, modificări 

asupra listei programelor recunoscute de C.N.A.T.D.C.U. şi utilizate la nivelul 

instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de 

doctorat (...), în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările 

ştiințifice. În același timp, au fost prezentate, potrivit aceluiași act normativ, 

informații noi referitoare la soluționarea sesizărilor cu privire la 

nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu 

privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, informații de 

altfel utile pentru doctoranzi dar nu numai. Ghidul de identificare a 

plagiatului în lucrările ştiințifice (2017) prezentat la prima ediție a cursului a 

fost actualizat și s-a prezentat ultima formă a acestuia (2020). 

În ceea ce privește ultimul capitol dedicat integrității academice în 

dreptul comparat și asupra acestuia s-a intervenit, prin îmbogățirea conținu-

tului informațiilor și sublinierea preocupărilor internaționale în domeniu. 

Indic, în acest context, spre reflecție, un citat dintr-o lucrare recentă: 

„Fiecare dintre noi creează, adesea fără să realizeze, cercuri concentrice de 

influență, care îi pot afecta pe cei din jur ani de-a rândul, poate chiar generații. 

Efectul nostru asupra celorlalți se deplasează la fel ca o undă de apă, care 

înaintează până devine insesizabilă, continuând să avanseze la nivel mai mic10”. 

În final, adresez o recomandare tuturor celor care vor avea curiozita-

tea de a răsfoi această lucrare și de a înțelege filosofia acesteia, anume: de a 

cita și de a utiliza cu încredere ghilimele precum și de a menționa autorul real 

la notele de subsol și la bibliografie, atunci când utilizăm informațiile scrise 

de alt autor și să avem grijă să menționăm corect și complet sursa infor-

mațiilor dacă nu suntem noi autorii acestora.  

Legislația consultată și utilizată la ediția a II-a a prezentei lucrări este 

actualizată la data de 01.09.2021.  

Autoarea 

                                                           
10 Irvin D. Yalom, Călătoria către sine. Memoriile unui psihiatru, Trad. din limba engleză și 
note Florin Tudose, Editura Vellant, București, 2017, p. 395. 


