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Lect. Univ. dr. Tudor Avrigeanu 
ETICĂ ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 
(Introducere în dreptul academic) 
– Sinteză –  
 
 
 
 
 

I. UNIVERSITATEA, ETICA ŞI INTEGRITATEA ACADEMICĂ 

 

A. Apariţia Universităţii 
 

1) Contextul istoric: Reaproprierea de către Occidentul medieval a culturii antice greco-romane 

 

2) Repere: 
- 1080: redescoperirea Digestelor lui Justinian: Bologna (Irnerius)   

- 1150: redescoperirea scrierilor lui Aristotel: Paris (Abaelard) 

 

3) Consecinţe: Apariţia comunităţilor universitare formate de profesori şi studenţi 

 

4) Probleme: 

 - raporturile dintre profesori şi studenţi 

- raporturile dintre profesori şi studenţi / oraş, Biserică, Imperiu 

 

5) Soluţia: Universitas ca o corporaţie cu statut juridic propriu 

- autonomia universitară: reguli proprii de administrare şi funcţionare 

 - protecţia autorităţii politice faţă de ingerinţele exterioare 

 

B. Marile tipuri de universitate 
 

1) Universitatea medievală 
 

Funcţie: Păstrarea, aprofundarea şi transmiterea intepretării textelor învestite cu autoritate 

Primat ideologic şi metodologic: Biserica romano-catolică (metoda scolastică) 

 

2) Universitatea modernă 
 

Funcţie: Cunoaşterea raţională a universului 

Primat ideologic şi metodologic: Libertate academică = coexistenţa între respectul autorităţii şi 

gândirea critică 
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Evoluţii: 

 

a) La începutul secolului al XIX-lea se desprind două mari tipuri de universitate, ambele 

elitare: 

- Franţa: modelul autoritar al şcolii de înalte studii servind pregătirii profesionale 

a funcţionarilor statului; 

- Germania: modelul humboldtian al cunoaşterii în principiu dezinteresate sub 

aspect profesional, însă relevante pentru statutul social (“burghezia educată”), 

caracterizat prin: 

   - interdependenţa între predare şi cercetarea ştiinţifică 

   - angajarea studenţilor înşişi în activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

b) Începând cu jumătatea secolului XX universitatea se transformă treptat în instituţie 

de masă, iar diferenţele iniţiale tind să se estompeze o data cu preluarea de către 

economie a rolului de subsistem social dominant: 

 -  generalizarea funcţiei de pregătire profesională a studenţilor 

- orientarea activităţii academice spre dobândirea şi transmiterea unei cunoaşteri 

aducătoare de profit cuantificabil economic, aşadar transformarea (iniţial de facto, tot 

mai mult şi de iure) a universităţii în întreprindere economică.  

 

C. Semnificaţii pentru înţelegerea »eticii şi integrităţii academice« 
 

1) Elemente constante şi variabile:  

- constante (forma): reguli (morale) elementare instituţionalizate (juridic) şi concretizate 

pe planul specific al activităţii academice 

- variabile (materia):  

- în raport cu funcţia universităţii: 

Ex.:Prezentarea ideii originale ca idee a lui Aristotel / a ideii lui Aristotel ca idee 

originală 

  - în raport cu primatul ideologic şi metodologic 

Ex.: Sfidarea autorităţii lui Aristotel  / Situarea autorităţii mai presus de critica 

raţională 

 

2) Încadrare în sistemul ştiinţelor (disciplinelor) normative 
- perspectiva dominantă (în România, după model anglo-saxon: Academic ethics and 

integrity): etica şi integritatea academică este o parte a filosofiei morale: etică aplicată 

într-un domeniu specific. 

- perspectiva favorizată în continuare: în măsura în care sunt avute în vedere reguli de 

comportament general obligatorii şi – ca atare – prevăzute cu sancţiune juridică, în 

domeniul învăţământului (universitar) şi al cercetării ştiinţifice (academice), etica şi 

integritatea academică reprezintă partea unei ramuri distincte de drept (drept academic 

sau drept ştiinţific: Wissenschaftsrecht), presupunând abordarea din perspectiva 

specifică a categoriilor juridice (tendenţial Ştefan, Etică şi integritate academică, 2018).  
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D. Stadiul elaborării teoretice la nivel naţional 
 

1) Introducerea ca disciplină obligatorie în cadrul studiilor universitare:  

OM 3131 / 2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale 

 

2) Stadiul constituirii disciplinei “Etică şi integritate academică” şi bibliografie obligatorie 
  

2.1. Ca disciplină filosofică 

  E. Socaciu et al., Etică şi integritate academică, 2018 

  E. Socaciu et al., Etică şi integritate academică. Curriculum-cadru 2018 

  

2.2. Ca disciplină juridică: E. E. Ştefan, Etică şi integritate academică, 2018 
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II. PREVEDERI RELEVANTE DIN LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1 / 2011   

 

A. Orientarea generală a învăţământului (art.2): valori, creativitate, capacităţi cognitive, 

capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. 

 

B. Idealul educaţional (art. 2):  

- Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane,  

- Formarea personalităţii autonome  

- Asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 

pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în 

societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. 

 

C. Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior (art. 3) 

 

a) principiul echităţii: accesul la învăţare se realizează fără discriminare;  

b) principiul calităţii: activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la 

bune practici naţionale şi internaţionale;  

c) principiul relevanţei: educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-

economice;  

d) principiul eficienţei: obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor 

existente;  

e) principiul descentralizării: deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;  

f) principiul răspunderii publice: unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de 

performanţele lor;  

g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului 

intercultural;  

h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale 

poporului român;  

i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase;  

j) principiul asigurării egalităţii de şanse;  

k) principiul autonomiei universitare;  

l) principiul libertăţii academice;  

m) principiul transparenţei: asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin 

comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi 

doctrine politice;  

o) principiul incluziunii sociale;  

p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

... 

s) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult 

recunoscut;  
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t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;  

u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al 

sistemului de învăţământ. 

 

Finalitatea principală a educaţiei şi formării profesionale: formarea competenţelor (art. 4): 

Competenţele: ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi 

aptitudini, necesare pentru:  

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 

conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei 

economii durabile;  

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura 

naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 

 

D. Prevederi specifice care vizează învăţământul superior 
 

Misiune (art. 117): generarea şi transferul cunoaşterii către societate prin:  

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei 

profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic;  

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi 

colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea 

performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea 

rezultatelor acestora.  

 

Principii (art. 118 alin. 1): 

a) principiul autonomiei universitare;  

b) principiul libertăţii academice;  

c) principiul răspunderii publice;  

d) principiul asigurării calităţii;  

e) principiul echităţii;  

f) principiul eficienţei manageriale şi financiare;  

g) principiul transparenţei;  

h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;  

i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;  

j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice 

şi a cercetătorilor;  

k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;  

l) principiul centrării educaţiei pe student. 
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E. Etica universitară 
1. Comisia de etică universitară (art. 306-309):  
 

a) Instituire la nivelul universităţii 

b) Structură şi componenţă 

 - desemnare: consiliul de administraţie (propunere), aviz (senat), aprobare (rector) 

- persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.  

- incompatibilităţi: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director 

de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie 

- atribuţii:  

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor 

sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;  

b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a 

eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi 

constituie un document public;  

c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se 

propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 

d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei 

universitare, conform legii.  

- sesizare universală; păstrarea confidenţialităţii  

 

2. Abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară  
(art. 310):  
 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;  

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.  

 

3. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare 
(art. 319-326) aplicabile: 
 

- personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar  
a) avertisment scris;  

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 

conducere, de îndrumare şi de control;  

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un 

concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau 

de licenţă;  

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;  

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
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- studenţilor şi studenţilor-doctoranzi  
a) avertisment scris;  

b) exmatricularea;  

c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 
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III. PREVEDERI RELEVANTE DIN LEGEA NR. 206 / 2004 PRIVIND BUNA CONDUITĂ ÎN 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE 

 

1. Categorii de norme şi abateri specifice (art. 2 şi 3) 
 

1.1. Norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică 
Abateri specifice : 

 

a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca 

date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute 

prin calcule analitice ori raţionamente deductive;  

b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări 

numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente 

deductive;  

c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare 

a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-

dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a 

echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a 

substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru 

derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

 

1.2. Norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi 
popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor 
de proiecte organizate din fonduri publice;  

 

Abateri specifice : 
 

a) plagiatul;  

b) autoplagiatul;  

c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori 

care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit 

semnificativ la publicaţie;  

d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul 

acesteia;  

e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, 

teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;  

f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele 

de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de 

cercetare-dezvoltare. 
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1.3. Norme de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a 
cercetării-dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare 
obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi de 
evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii, sporuri, 
atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;  

 

Abateri specifice : 
 

a) nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;  

b) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;  

c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare 

politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor 

afirmative prevăzute de lege. 

 

 

1.4. Norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare 
Abateri specifice : 
 

a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor 

persoanelor din subordine;  

b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din 

proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;  

c) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor 

persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii 

materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;  

d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate 

asupra persoanelor din subordine;  

e) obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului 

Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de 

cercetare-dezvoltare din subordine;  

f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună 

conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în Legea nr. 1/2011, 

în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare şi funcţionare 

a instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv 

nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. 11 alin. (6) 

din prezenta lege sau de către Consiliul Naţional de Etică, conform art. 326 din Legea nr. 

1/2011. 
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1.5. Normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane, evitarea 
suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic. 
 

1.6. Alte situaţii care pot atrage răspunderea etică prin asociere: 
 

a) participarea activă în abateri săvârşite de alţii;  

b) cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 

sau a Consiliului Naţional de Etică;  

c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;  

d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de 

mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare 

a activităţilor de cercetare-dezvoltare.  

 

2. Definiţii legale (art. 3) 
 

a) coautor al unei publicaţii: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicaţii 

ştiinţifice;  

b) confecţionarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt 

rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;  

c) falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a 

rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului 

experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate;  

d) plagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, 

a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice 

extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest 

lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;  

e) autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format 

electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode 

ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi 

autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale. 

 

3. Sancţiuni (art. 11) 
 

a) avertisment scris;  

b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună 

conduită;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control;  

d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere 

la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;  

e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;  

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 


