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Rezoluția Grupului de Lucru pentru Integritatea Academică (GLIA) a Consorțiului 
„Universitaria” privind realizarea unei Strategii comune de consolidare a culturii eticii și 

integrității academice în universitățile partenere 
 

Declarație, Obiective și Linii de Acțiune 
(Inițiate de către CARFIA în 31 iulie 2019 la întâlnirea GLIA de la Sinaia/Cumpătu) 

 
 
Declarație 
 
Membrii GLIA, desemnați de către conducerea universităților-membre ale Consorțiului, după 
reuniunea Consorțiului de la București din 24 noiembrie 2018 (v. Anexa 1), au adoptat 
următoarea rezoluție ce va fi transmisă conducerii universităților-membre în vederea validării 
și transpunerii în fapt. 
 
Demersul GLIA, inițiat de CARFIA, este motivat de o insuficientă preocupare instituțională și 
individuală privind domeniul Eticii și Integrității Academice (EIA), reflectată de creșterea 
alarmantă a numărului de cazuri, situații privind conduite academice inadecvate, în mediul 
universitar. (v. Anexa 2). Considerăm că realitatea corupției academice, a unor vulnerabilități 
în ce privește Etica și Integritatea Academică nu este cunoscută, documentată suficient și, 
implicit, nu duce la soluționări eficiente la nivelul universităților noastre.  
 
GLIA propune un nivel mai mare de transparență, de cunoaștere a acestei realități și a acestor 
vulnerabilități la nivelul universităților noastre și, în consecință, obiective care evidențiază 
responsabilitatea instituțională, dar și individuală a celor trei corpuri: profesoral/de cercetare, 
studențesc și administrativ.  
 
Pentru realizarea acestor obiective, GLIA recomandă adoptarea unor linii de acțiune care să 
pună Etica și Integritatea ca fundament atât al activității didactice și de cercetare, cât și al 
managementului universitar. Universitatea românească poate revitaliza preocuparea pentru 
valorile morale și poate reintroduce în prim planul misiunii sale  Integritatea academică ca 
generator al încrederii Societății în Universitate.  
 
Abrevieri: 
GLIA – Grupul de Lucru pentru Integritatea Academică (desemnat de către Consorțiul 
„Universitaria”) 
EIA – Etica și Integritatea Academică 
GLEIAU – Grupul de Lucru pentru Etica și Integritatea Academică în Universitate (desemnat de 
către fiecare universitate) 
 
Structuri consultative: 
CNE – Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
(CNECSDTI) 
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CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor 
Universitare 
CEMU - Consiliul de Etică și Management Universitar 
CNR – Consiliul Național al Rectorilor 
 
 
Obiective și Linii de Acțiune 
 
Strategia comună de consolidare a culturii eticii și integrității academice în universitățile 
partenere are următoarele Obiective și Linii de Acțiune: 
 
 
OBIECTIVE 
 
Obiectiv 1 Reevaluarea Misiunii Universității în raport cu Carta, Codul de Etică și 
Regulamentele Comisiei de Etică și Comisiei de Etica Cercetării și cu funcția Ombudsman-ului 
universitar pentru a consolida Cultura EIA 
 
Obiectiv 2  Dialog consultativ cu structuri din educație la nivel național (CNE, CNATDCU, 
CEMU, CNR, ONG-uri specializate în Educație) și cu asociațiile studenților reprezentative la 
nivelul Universităților și pe plan național 
 
Linii de acțiune  
 
- Constituirea Grupurilor de Lucru pentru Etica și Integritate în Universitate (GLEIU) la 

nivelul fiecărei universități, cu sarcini detaliate și calendar cuprinse într-un Plan 
operațional, în vederea revizuirii procedurilor existente și a punerii lor în acord cu 
Obiectivele 

- Dezvoltarea activității de reflecție asupra Educației și a beneficiarilor ei prin activități/ 
acțiuni periodice, vizibile în comunitatea academică începând de la nivel de program 
de studii și departament, cu implicarea membrilor structurilor respective 

- Realizarea, pe fiecare ciclu de studii, a chestionarelor/ sondajelor privind EIA și 
publicarea rezultatelor (formarea echipelor de specialiști la nivelul Universității), cu 
sprijinul IRAFPA (Institute of Research and Action on Fraud and Plagiarism in the 
Academia) 

- Realizarea unui eveniment național, organizat de Consorțiu, pentru dezbaterea 
rezultatelor sondajelor în vederea cunoașterii stării de fapt 

- Conferințe naționale cu privire la Etica și Integritatea academică în Educație și 
Cercetare și la Etica comunicării online 
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OBIECTIV 3 Realizarea Hărții problemelor și vulnerabilităților activității Profesorului în online 
și offline 
 
Linii de acțiune  
 
- Seminarii la nivelul Departamentului pentru a evalua Fișa disciplinei în raport cu 

obiectivele fiecărui program și ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), cu atenție 
specială, în vederea profesionalizării, acordată titularilor cursului de Etică și 
Integritate Academică 

- Reconsiderarea, prin activități periodice, a metodelor de predare dar și a modalității 
de  evaluare a studenților sub raportul corectitudinii și onestității (transparență, 
comunicare online și offline, reguli clare și stabile).  

- Ateliere de fixare de competențe psihopedagogice slab exersate în programele de 
formare ale personalului didactic în vederea eliminării aspectelor de discriminare în 
relația profesor-student 

- Revizuirea, în cadrul Departamentului, a modului în care sunt respectate principiile 
etice și de etica cercetării în activitatea de coordonare a lucrărilor de licență, disertație 
și a tezelor de doctorat. 

- Reconsiderarea raportului între Didactic și Cercetare din perspectiva Fișei postului, a 
evaluării și participării la concursul pe post didactic (Atelier tematic la nivelul 
Departamentului, al Consiliului facultății) 

- Ateliere pentru profesori privind normele etice și de etica Comunicării în online și 
offline 

- Recunoașterea în documentele universitare și precizarea atribuțiilor pentru funcția 
tutorelui de an (GLEIU) 

 
OBIECTIV 4 Realizarea Hărții problemelor și vulnerabilităților  activității Cercetătorului 
 
Linii de acțiune 
 
- Corelarea Planurilor de cercetare la nivelul Departamentului, al Facultății cu Misiunea 

Universității și observarea eficacității/îndeplinirii lor (reuniune tematică a 
Departamentului, Consiliului facultății) 

- Precizarea statutului Comisiei de Etica Cercetării în raport cu cadrul legal și obligațiile 
Universității (GLEIU)  

- Redactarea unui document comun privind înființarea Comisiei de Etica Cercetării în 
fiecare Universitate sau precizarea atribuțiilor privind etica cercetării pentru 
structuri existente (școli doctorale etc.) 
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- Redactarea unui document comun privind Bunele Practici în Comunicarea Online, pe 
baza Ghidului CARFIA de Bune Practici în Comunicarea Online realizat de Horea Mihai 
Bădău 

- Seminar pentru clarificarea ponderii activității de Cercetare în raport cu cea didactică 
și a modului reprezentării Cercetătorului în structurile de decizie și consultative ale 
Universității 

- Ateliere care să pregătească membrii Comisiilor de Etica Cercetării 
- Ateliere pentru cercetători (studenți sau angajați) pentru a înțelege atât normele de 

etică pe care trebuie să le respecte cât și riscurile nerespectării lor 
- Realizarea unei strategii de coordonare între comisiile din fiecare universitate 
- Realizarea unui raport general, la nivelul consorțiului, privind starea Eticii Cercetării 

 
OBIECTIV 5 Realizarea Hărții problemelor  privind Corpul Administrativ și Integritatea (GLEIU) 
 
Linii de acțiune  
 
- Ateliere periodice cu personalul serviciilor administrative, al secretariatelor de 

facultăți și al cabinetelor rectorilor/prorectorilor 
- Organizarea pe site-ul facultății a unei secțiuni dedicate cunoașterii funcționalității și 

responsabilităților serviciilor administrative și ale personalului acestora 

 
OBIECTIV 6 Implementarea politicilor privind Integritatea Academică la nivelul Consorțiului 
 
OBIECTIV 7 Promovarea Strategiei comune și lobby-ul în sfera decizională 
 
OBIECTIV 8 Propunerea unor modificări în legislația Educației ca urmare a concluziilor GLIA și 
a Grupurilor de lucru din Universități (GLEIU) 
 
Obiectivele 6, 7, 8 sunt în competențele corpurilor decizionale ale universităților iar Liniile de 
acțiune corespunzătoare vor fi stabilite de noile echipe de conducere după finalizarea 
alegerilor universitare și confirmarea componenței GLIA pentru perioada 2020-2024. 
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Membrii GLIA desemnați de către universitățile din Consorțiul „Universitaria”: 
 

Grupul de Lucru pentru Integritatea Academică (GLIA) 
 

LISTA MEMBRILOR 
(în ordine alfabetică) 

 
Conf. Dragoș Bîgu, ASE 
Dr. Constantin Brîncuș, UB-CARFIA 
CS II Ramona Frunză, UAIC 
Conf. habil. Ovidiu Gavrilovici, UAIC - Președinte Comisia de etică  
Conf. Corina Ilin, UVT  
Prof. Liviu Papadima, prorector UB 
Prof. Marian Popescu, UB-CARFIA (0788 521 668) 
Asist. Ana-Mădălina Potcovaru, ASE 
Prof. Dumitru Sandu, UB 
Lect. Vasile Szabo, UVT 
Prof. Marcela Sălăgean, UBB - Președinte Comisia de etică 
Prof. Mihaela Tomiță, UVT - Președinte Comisia de etică 
 
 

Experți invitați 
Horea Mihai Bădău - UB 
Elena Ionică – UB – președinte Comisia de Etica Cercetării 
Emilia Șercan - UB 
 
 
 
 
 


