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I. Etica.  

I.1. Considerații introductive 

Încă din antichitate, s-a configurat ideea după care etica are ca fundament 

reflecția asupra aspectelor practice ale cunoașterii și acțiunii, acestea vizând 

deprinderea prin învățare, respectiv educarea unor capacități privind voința şi 

spiritul omului. Termenul etică provine din grecescul ethos, care înseamnă 

obișnuință, obicei ori datină. La rândul său, termenul morală este desemnat în 

latină prin substantivul mos, mores, care semnifică moravurile, adică obiceiurile 

şi deprinderile unei comunități umane sau ale unui popor. Și în limba germană, 

se pare că termenul „moravuri” (Sitten) se află la originea cuvântului „moralitate”, 

sau „morală” (Sittlichkeit). De specificul și domeniul moralei sunt legate 

îndeosebi sensurile: moravuri, lege, regulă, prescripție etc. 

În antichitate, sensul de ordine de la nivelul naturii şi al cosmosului este 

extins şi la nivelul omului, respectiv al societăți, legile guvernării acestor domenii 

fiind considerate naturale. În acest sens, este de precizat că, în perioada 

presocratică a filosofiei grecești, viziunea cosmologică are un caracter 

predominant, ceea ce a determinat ca problemele legate de modul de viață și de 

comportament să reprezinte un tot, împreună cu cele care priveau organizarea 

cosmosului; astfel, lumea cosmosului cuprindea și lumea cetății, iar logosul 

exprima ideea ordinii universale în această lume.  

Oleg Grigorievici Drobnițki (1981, p.35) face precizarea că „reprezentantul 

tipic al conștiinței tribale și tradiționale considera ordinea stabilită în comunitatea 

sa ca fiind singura dreaptă și posibilă. Obiceiul existent se identifică cu ceea ce 

trebuie să fie (cu ceea ce poate fi)." (Drobnițki, 1981, p.35) 



5 
 

Cu timpul, însă, reprezentarea lumii antice și-a extins dimensiunile dincolo 

de comunitățile locale, național-etnice, și, în felul acesta, s-au putut cunoaște și 

compara și alte obiceiuri și moduri de viață; de asemenea, s-a impus, treptat, ideea 

că aprecierea valorii obiceiurilor trebuie să se facă în funcție de conținutul lor 

general uman și cosmic, și nu doar la nivel local.  

Având în vedere schimbările care au avut loc în lumea antică „apare 

concepția despre caracterul social - universal al cerințelor morale, al criteriilor și 

evaluărilor (se înțelege că în limitele concepțiilor ideologice specifice societății 

antice), ideea după care aceste cerințe se impun în aceeaşi măsură tuturor 

oamenilor care trăiesc în lume şi nu sunt valabile numai în viața interioară a 

comunităților izolate." (O. Drobnițki, 1981, p.36) 

Morala Greciei antice înseamnă ordine universală, considerată ca izvorând 

din logosul universal. 

Cu precădere în limbajul cotidian, distincția terminologică „etică” și 

„morală” nu este întotdeauna clară. Chiar și în unele texte filosofice ambii termeni 

sunt folosiți ca sinonime, în timp ce altele par să facă o distincție clară între ele.  

Din motive de claritate, presupunem ca definiție standard că moralitatea 

înseamnă obiceiurile, faptele speciale și lucrurile care nu sunt împărtășite și 

acceptate pe scară largă ca standard într-o societate sau comunitate de oameni, ci 

acceptată ca bază a vieții, care nu trebuie să fie pusă la îndoială în mod rațional.  

Etica, pe de altă parte, este reflecția filosofică asupra acestor reguli și moduri 

de a trăi împreună, obiceiurile indivizilor, grupurilor sau omenirii în ansamblu. 

În filosofia greacă veche întrebarea era care sunt modalitățile prin care omul 

poate să acționeze bine și corect, ce calități personale/individuale sunt necesare 

pentru a putea face acest lucru?  

Etica lui Aristotel s-a concentrat în principal pe urmărirea „binelui în viață”, 

eudaimonia. Scopul a fost de a identifica și realiza practic „binele cel mai înalt”,  
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cu alte cuvinte, este vorba despre a identifica și evalua ce este „bun”, adică: ce 

definește o viață bună?  

Întrucât opiniile referitoare la întrebarea ce anume face o viață bună sunt tot 

mai diferite în vremurile moderne, etica trebuie să se confrunte cu întrebarea: 

„cum ar putea fi rezolvate în mod pașnic și corect conflictele de interese și valori 

care rse creează, cu lipsă de părtinire”? Și aceasta duce la întrebarea: ce este corect 

din punct de vedere moral? În acest mod, corectitudinea morală și sintagma „viață 

bună” devin probleme distincte. 

 

I.2. Obiectul și constituirea eticii ca disciplină filosofică 

Etica s-a configurat ca ramură a filosofiei încă din antichitate, având ca 

domeniu de cercetare problemele de natură practică şi teoretică a lumii morale. 

Este un domeniu al reflecției, îndreptate asupra a ceea ce reprezintă valorile, 

normele şi principiile morale în viața omului şi a societății. Izvorâte din 

necesitatea conviețuirii în comun, normele morale stau la baza reglementării 

relațiilor dintre oameni. Problema moralei este strâns legată de ființa umană, 

moralitatea cuprinzând atât exigențe de natură socială, cât şi de natură 

individuală.  

Referirea la exigențele sociale, le are în vedere pe cele ce țin de necesitatea 

vieții în comun, aspect care pune problema normalității relațiilor interumane şi 

sociale. Dacă atitudinea morală, respectiv acțiunea morală, este aceea care 

dovedeşte confruntarea omului cu normele, la fel de importantă este şi 

subiectivitatea celui care face acest lucru. „Univers al dezideratelor şi nu al 

imperativelor, morala implică în structura ei exercițiul permanent şi direct al 

rezolvării situațiilor concrete de viață în funcție de rațiunea şi afectivitatea 

fiecărui individ atunci când devine conştient de nevoia intimă de a se asuma pe 
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sine proiectând-se exemplar în rețeaua raporturilor cu semenii săi.” (T. Gânju, 

1981, p.7) 

Etica, în calitate de disciplină filosofică, respectiv de ştiință sau teorie despre 

viața morală, are în vedere acele elemente constitutive care compun universul 

moral; este vorba de norme, principii şi valori morale, toate acestea manifestându-

se în conştiința morală a oamenilor şi a societății care sprijină această conştiință. 

Problema conştiinței morale este complexă; „ea este una dintre cele mai 

importante dimensiuni ale conştiinței umane, care se poate manifesta sub diferite 

moduri având ca funcție principală cenzura actelor noastre puse sub semnul 

valorilor morale; a ceea ce este permis şi a ceea ce este interzis omului.” 

(C.Enăchescu, 2002, p.69) 

După R. Le Senne, conştiința cuprinde următoarele trepte: psihologică, 

artistică, religioasă şi morală; aceasta din urmă, include, la rândul ei: sentimente, 

intenții şi idei morale, precum şi voințe morale. Sentimentele morale iau naştere 

în situația în care intervine un obstacol ce transformă sentimentul natural în unul 

moral, prin urmărirea unui scop stabilit. Sentimentele morale se pot clasifica în 

pozitive şi negative; sunt pozitive acele sentimente care se manifestă prin dorința 

de a face bine, şi negative cele care se manifestă prin teama de a acționa greşit. 

În funcție de temeiul rațional al moralității, se poate vorbi despre o morală 

a binelui, şi o morală a datoriei. În sfera procesului de conştiință, conştiința 

morală ocupă o poziție aparte; ea presupune actul de reflecție şi evaluare, de 

prevenire a urmărilor acțiunilor întreprinse, deci de asumare a responsabilității. 

Aceste acte sunt posibile o dată cu formarea personalității omului.  

Constantin Enăchescu este de părere că „tot ceea ce trece prin conştiința 

morală este în mod absolut obligatoriu simțit şi gândit anterior de individ. Ea nu 

este numai o cenzură, ci mult mai mult decât atât. Este o punere față în față „a 
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persoanei cu ea însăşi. A individului care trebuie să-şi răspundă lui însuşi asupra 

propriilor sale acțiuni, idei şi intenții.” (2002, p. 77).  

 

 

 

I.3. Norme  şi valori morale: sisteme de gândire. 

Raporturile indivizilor cu ceilalți şi cu societatea se realizează prin 

respectarea anumitor norme. Acestea sunt reguli de conduită, comportament şi 

acțiune, prin respectarea cărora individul se manifestă ca ființă socială şi se 

integrează în sfera socialului. Sunt considerate morale acele fapte care au apărut 

ca urmare a respectării normelor morale de către indivizi. Este vorba de 

respectarea normelor din convingere, de acceptare subiectivă a acestora la nivel 

de trăire şi asumare conştientă, şi nu abstract formală, ori din teama unei 

sancțiuni, aşa cum se întâmplă în situația normelor juridice. 

Reprezentând o „intercondiționare între interdicții şi prescripții", norma 

morală are în vedere acea „necesitate dezirabilă" de care trebuie să țină seama 

oamenii în acțiunile lor. (T. Gânju, 1981, p. 10) 

 În legătură cu semnificația amplă pe care o reprezintă normele în viața 

socială, în literatura de specialitate se precizează: „Normele au (...) o dublă 

determinare şi funcționalitate: pe de o parte, au o încărcătură axiologică, 

obiectivează valori şi, ca atare, exprimă în formă cristalizată aspirații şi idealuri în 

raport cu care se instituie judecăți de valoare (aprecieri), iar pe de altă parte, au o 

funcție organizațională, mijlocesc funcționarea la nivel de eficiență a structurilor 

organizaționale care obiectivează aceste idealuri şi aspirații în acțiuni practice (ale 

grupurilor sociale sau comunităților umane cărora le aparțin respectivele structuri 

organizaționale)” (I. Tudosescu, 2000,  p.148) 
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Un loc aparte îl ocupă valorile etice. Preocupările privind studiul valorilor 

etice sunt dintre cele mai vechi. Viața omului este determinată de scopuri, dorințe 

şi valori, de norme şi imperative etice. În istoria gândirii, s-au adus explicații 

diferite în legătură cu natura valorilor etice. Una dintre acestea consideră că 

valoarea etică are un fundament psihologic, prin urmare ea depinde de alcătuirea 

sufletească a omului. În cadrul orientării psihologice, s-au configurat o serie de 

direcții care caută să explice natura valorii etice, pornind de la un anumit element. 

Astfel, unii gânditori au considerat că voința este cea care stă la baza valorilor 

etice, întrucât ajută la modelarea şi afirmarea personalității. După Wundt, cauzele 

oricărei acțiuni sunt date de motivele şi scopurile interne ale omului, iar motivele 

sunt morale numai dacă au şi un scop. 

Cei care au pus accent pe rolul voinței în afirmarea valorii etice au format 

direcția voluntaristă în etică. Alții au considerat că afectele ori sentimentele au 

rol însemnat în existența unei acțiuni morale, ele determinând, de fapt, valorile 

etice. 

Sentimentul este un mobil al acțiunii, însă pentru ca aceasta să aibă valoare 

morală trebuie făcută în mod conştient, adică să urmeze un scop clar înțeles. 

Absolutizarea rolului sentimentului în susținerea valorii morale nu se justifică, 

deoarece subiectivitatea omului nu se manifestă numai prin sentimente, ci în 

totalitatea sa, iar pe acest considerent, înțelegerea modelelor socio-culturale în 

care trăieşte ființa umană, adaugă subiectivității dimensiunea obiectivă, adică a 

unor repere existențial - axiologice de care trebuie să se țină seama. 

În elucidarea naturii valorilor etice, un loc important îl ocupă filosofia 

kantiană. Gânditorul român Petre Andrei consideră că direcția inaugurată de 

Kant în etică este una logicistă, întrucât caută să deducă valoarea etică pe cale 

logică din raționament.  
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În viziunea filosofului german, omul este o ființă sensibilă şi rațională în 

acelaşi timp. Ca ființă sensibilă individul uman are diferite nevoi şi trebuințe, iar 

pentru a le satisface, este pus în acțiune de o voință sensibilă. Ca ființă rațională, 

omul are o voință ce se conduce după principiile rațiunii, prin urmare este vorba 

de o voință suprasensibilă. Din această perspectivă, valoarea morală reprezintă un 

imperativ, fiind determinată de ideea datoriei, ea ființând în reperele unei 

necesități şi universalități pe care le oferă principiile rațiunii. 

Înțelegând valoarea etică în calitate de normă a acțiunii, Kant insistă, 

totodată, asupra caracterului său absolut. Astfel, în orizontul deschis de 

cunoaşterea rațională ființa umană atinge suprasensibilul, adică depăşeşte 

trebuințele legate de sensibilitate; la acest nivel, se atinge necesitatea obiectivă, 

ca fundament pentru ființarea valorilor etice. Cu toate că Immanuel Kant 

încearcă să întemeieze valoarea etică pe o bază rațională, el recunoaşte că voința 

morală are drept mobil sentimentul respectului legii morale, considerat aprioric. 

A respecta legea morală, înseamnă a face ceea ce trebuie; a face ceea ce 

trebuie înseamnă, în acelaşi timp, a te conduce după principiul datoriei. 

Analizând universul conştiinței morale, Kant a pus în evidență contradicția dintre 

ceea ce face ființa umană condusă de înclinațiile sensibilității, şi ceea ce trebuie 

să facă dacă este condusă de ideea datoriei, de cerințele legii morale. Referindu-

se la acest aspect, Petre Andrei arată că „prin aceasta a contrazis Kant experiența 

psihologică, care ne arată că o voință liberă de orice sentiment şi reprezentare nu 

există.” (Petre Andrei, 1997,  p.143). 

În direcția opusă raționalismului în etică, se situează direcția biologistă, care 

vede în viață, şi în tot ce contribuie la conservarea ei, o valoare morală supremă. 

Astfel, Herbert Spencer, reprezentantul de seamă al acestei direcții, este de părere 

că viața este principiul fundamental care susține valoarea morală. Teoria 

evoluționistă a lui H. Spencer priveşte valoarea etică având ca sursă de  
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proveniență legea naturală a evoluției, ajungându-se la o stare ideală a societății, 

şi, deci, la o valoare etică ideală. 

Tot în această direcție biologistă poate fi considerat şi Friedrich Nietzsche, 

care susține că tot ceea ce amplifică viața este moral; viața înseamnă voință de 

putere, iar supraomul reprezintă idealul său.  

În etică, direcția empiristă (Paulsen) consideră că normele pe care le respectă 

oamenii, deosebind binele de rău, sunt rezultatul experienței de viață şi a 

cunoaşterii legilor naturale ale vieții ființei omeneşti. Întrucât condițiile de viață 

sunt diferite, valorile morale stabilite nu pot fi valabile peste tot, ci în mod diferit. 

Cercetând realitățile morale şi făcând diferite comparații, Levy-Bruhl, 

reprezentant al orientării empiriste, este de părere că morala este strâns legată de 

realitățile sociale în care trăiesc oamenii, de aceea există mai multe morale. 

Diferitele tipuri de societate au diferite valori etice, însă, dincolo de această 

diversitate, există o valoare morală cu caracter general. Dacă realitatea morală se 

referă la viața socială, privită în totalitatea relațiilor interpersonale dintre oameni, 

etica are drept obiect de studiu această realitate morală. 

Petre Andrei este de părere că direcția care capătă amploare este cea social-

etică, aceasta căutând să explice şi să dea un fundament social eticii; în acest 

context „etica este concepută acum ca ştiința normelor de realizare a unei stări 

social - culturale de valoare, ca o ştiință absolut indispensabilă sociologiei şi 

politicii.” (Petre Andrei, 1997,  p.147) 

Prescriind norme, etica are un caracter normativ; de asemenea, are un 

caracter universalist, căci are în vedere ceea ce-i leagă pe oameni - anume socialul. 

Din această perspectivă, individualismul şi altruismul formează o unitate 

dinamică în cadrul voinței morale, societatea fiind unitatea funcțională a relațiilor 

dintre indivizi. 



12 
 

În istoria gândirii etice, valoarea privită ca motiv al unei acțiuni, sau ca 

normă, o găsim încă în antichitate. Autoritatea acestei norme era privită ca 

venind fie din afară (divinitate, stat etc.), fie din însăşi subiectivitatea omului. 

Prin urmare, este vorba fie de morala heteronomă fie de morala autonomă, 

aceasta din urmă fiind inaugurată de Socrate. Dintre criteriile propuse a sta la baza 

judecăților de valoare morală pot fi menționate: plăcerea, utilul şi perfecțiunea. 

 

 

I.4. Etica în antichitate  

        I.4.1.Cunoaştere şi morală în filosofia lui Platon 

În perioada clasică, în gândirea lui Petre Andrei, „Etica este considerată 

ştiința organizării statale şi a virtuților categoriilor sociale, ca părți ale întregului 

social (Platon) sau ca „Politică" sau ştiință a modului în care individul poate 

deveni o personalitate utilă social". (Petre Andrei, 1997,  p.147). 

Pe linia constituirii eticii ca disciplină filosofică, Platon şi-a adus o 

contribuție importantă, întreaga sa operă având o puternică inspirație morală. 

Platon este de părere că există două lumi: una sensibilă, supusă schimbării, şi alta 

eternă - lumea ideilor, care este adevărata lume. Lumea ideilor sau lumea 

inteligibilă poate fi cunoscută numai cu ajutorul rațiunii, contemplarea ideilor 

reprezentând adevărata demnitate a spiritului. În viziunea marelui gânditor, 

lucrurile particulare, deci lucrurile care au natură corporală, reprezintă copii sau 

imitații ale ideilor, ele existând datorită participării lor la idei sau numai datorită 

faptului că ele formează o adevărată comunitate cu aceste idei. Reamintirea sau 

reminiscența, înseamnă, după Platon cunoaşterea ideilor, dar şi a naturii 

deosebite pe care o are sufletul. Rezultă că, pentru lumea sensibilă, rolul cauzal îl 

au ideile; „lucrurile particulare perceptibile sunt pentru suflet prilejuri care 
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trezesc în el ideea lor, pe care sufletul a intuit-o, prin partea lui înrudită cu ideile, 

înainte de a se fi unit cu corpul, înainte de existența lui terestră. 

Ideile se află în suflet ca un bun originar de care sufletul îşi aminteşte, când 

priveşte copiilor lor, lucrurile sensibile." (Antologie filosofică, 1975, p.87). 

În lumea ideilor, ideea de bine reprezintă ideea ideilor, ea întruchipând 

suprema unitate şi perfecțiune, şi, totodată, cauza primară a tuturor formelor de 

existență. În concepția lui Platon „ştiința care se ocupă cu ideile este dialectica, ea 

reduce pe de o parte multiplicitatea sensibilă la unitatea noțională, ridicându-se 

inductiv de la lucrurile particulare la noțiunea generică, scoțând printr-o 

examinare ipotetică toate consecințele ce pot rezulta dintr-o astfel de noțiune şi 

confruntându-le, spre a le stabili valoarea, cu faptele sau cu ceea ce era mai 

dinainte acceptat ca valabil. Dialectica divide pe de altă parte noțiunea generică 

în speciile ei subordonate, stabileşte raporturile dintre noțiuni, concordanța sau 

neconcordanța dintre ele, coborând astfel până la noțiunile care nu mai pot fi 

divizate, lăsând la o parte tot ceea ce e îndoielnic şi subiectiv." (Antologie 

filosofică, 1975, p.88) 

Platon arată că dialectica, privită ca metodă de cercetare a lumii inteligibile, 

este posibilă, numai de către aceia care au o viziune, care pot înțelege şi intui 

realitatea lumii inteligibile. Lumea fenomenală sau sensibilă revelează demnitatea 

lumii inteligibile; ea participă, însă, nu numai la lumea veşnică a ideilor dar şi la 

nonexistență. Spre deosebire de lumea fenomenală, care este supusă timpului şi 

devenirii, lumea inteligibilă este una a ordinii şi necesității depline; „Elementele 

ei sunt compuse din corpuscule de formă geometrică: focul din tetraedri, aerul 

din octaedri, pământul din hexaedri, Universul însuşi, precum şi pământul, care 

se află în centrul lui, au forma cea mai perfectă: sferică. Iar aştrii se mişcă în cerc 

în jurul axei universului. Totul este măsură, proporție, armonie." (Antologie 

filosofică, 1975, p.89) 



14 
 

După Platon, sufletul este nemuritor, prin urmare, el preexistă înainte de a 

se uni cu corpul, o concepție care oferă temei explicativ teoriei reminiscenței 

(anamnezei). Metafizica platoniciană referitoare la realitatea celor două lumi va 

configura atât o concepție etică de nuanță ascetică, legată de năzuința neîncetată 

de contemplare a lumii inteligibile, şi de renunțare la ceea ce este viața 

pământească, dar şi una de apreciere a vieții. Însă, ceea ce determină înălțarea 

sufletului în contemplarea lumii ideilor este iubirea născută din tulburarea 

produsă de deosebirea dintre idei, şi manifestarea lor fenomenală. Într-adevăr, 

„din sentimentul dureros de uimire pe care-l provoacă deosebirea dintre lumea 

ideilor şi apariția lor fenomenală se naşte iubirea (eros) față de lumea ideilor, 

năzuința entuziastă de a le contempla." (Antologie filosofică, 1975, p.88) 

Platon a căutat să dea o fundamentare ordinii morale, a normelor şi valorilor 

morale, pornind de la lumea inteligibilă, şi nu de la lumea fenomenală, care este 

mereu supusă schimbării şi devenirii. Întrucât rostul omului este de a se raporta 

la ceilalți, comunitatea valorilor etice şi civice formează, împreună, ceea ce 

trebuie să cuprindă etica. Precum Socrate, Platon este încredințat că drumul 

cunoaşterii care ne ajută să deosebim binele de rău este şi drumul care duce la 

înțelepciune şi virtute, şi, prin urmare, mergând pe acest drum, putem realiza 

binele. 

Dacă filosofia şi morala socratică aveau ca fundament cunoaşterea de sine, a 

forțelor şi limitelor umane, morala platoniciană vede izvorul virtuții în acea 

posibilitate a sufletului de a-şi reaminti şi contempla lumea ideilor, unde ideea de 

bine reprezintă suprema perfecțiune. În viziunea lui Platon, formele pe care 

virtutea le poate avea se referă la înțelepciune, cumpătare, pietate, curaj şi 

dreptate. Urmând calea înțelepciunii şi a virtuții, cetatea reflectă ordinea lumii, 

iar cetățenii îşi găsesc rostul prin participarea la viața cetății. 

Binele moral este unul care se bazează pe rațiune, de aceea binele diferă de 
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plăcere; raportată la viață, etica reflectă o demnitate aparte; viața trebuie privită 

cu seriozitate şi luciditate, de aceea este necesare a se pune preț pe rațiune în tot 

ce întreprinde individul uman. Luminând calea spre ceilalți, rațiunea are o 

deosebită deschidere socială, iar omul trebuie să trăiască şi să acționeze conform 

ideii de bine. Platon este de părere că lumea binelui poate să acționeze atât în 

viața individului, cât şi în viața socială, iar statul poate să asigure ordinea şi binele 

în sânul cetății. 

Ideea de justiție, după Platon reprezintă scopul statului, şi aceasta deoarece 

realizarea ideii de justiție este baza binelui şi fericirii unei cetăți. 

Față de celelalte virtuți, „Platon considera dreptatea coroana virtuților, dar 

aproape niciodată o caracteristică morală individuală, ci una proprie ordinii 

sociale: ea constă în repartizarea corectă a virtuților, drepturilor şi datoriilor 

tuturor categoriilor sociale. Dreptatea pentru Platon constă în armonia, echilibrul 

social." (G. Drobnițki,  1981, p. 49) 

 

I.4.2. Filosofia morală la Aristotel. Teoria virtuții. 

Contribuția lui Aristotel, în procesul de delimitare a eticii ca disciplină 

filosofică, este prezentă îndeosebi în lucrările: Etica eudemică şi Etica nicomahică. 

În abordarea moralității, Aristotel porneşte de la considerarea ființei umane drept 

o ființă socială (zoon politicon). Desigur, în viziunea sa etică, un loc important îl 

ocupă teoria virtuții; el este de părere că virtuțile sunt rezultatul acțiunilor 

practice care țin de viața socială, iar moralitatea are un caracter normativ, în 

sensul că impune o serie de norme care trebuie respectate. De aceea, pentru ca 

moralitatea să se manifeste, să aibă realitate, ea trebuie să fie educată. „Aristotel 

consideră că virtuțile sunt calități ale sufletului. Dar ele sunt numai în parte 

naturale, au numai parțial un caracter înnăscut. În esență, virtuțile se formează 

prin exercițiu în acțiunea practică" însă o „calitate psiho-volițională este o virtute 
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numai în măsura în care este ... recunoscută de societate ca o însuşire demnă." (G. 

Drobnițki,  1981, p. 48) 

În Grecia antică erau considerate drept virtuți fundamentale: înțelepciunea, 

cumpătarea, curajul şi dreptatea. Este de remarcat că, în concepția aristotelică, 

dreptatea implică relațiile dintre oameni, respectiv dintre oameni şi societate. 

Celelalte virtuți au în vedere doar relațiile pe care individul le are cu sine însuşi. 

Specificul moralei şi, prin urmare, al virtuții este acela că orice acțiune 

întreprinsă de om trebuie să respecte anumite cerințe, norme, iar acest lucru 

trebuie să implice o motivație conştientă. Aristotel este gânditorul care pune în 

termeni semnificativi problema libertății de alegere. Astfel, libertatea de alegere, 

respectiv libertatea de voință, implică un proces de educare care să aibă drept 

rezultat posibilitatea respectării cerințelor care sunt impuse de societate. Aria 

libertății sau a nelibertății este dată de măsura în care societatea admite sau nu 

anumite acțiuni sau comportamente. Din cele arătate, se configurează ideea că, în 

viziunea lui Aristotel, morala are ca specific instituirea unor relații sociale în care, 

oamenii între ei, şi între ei şi societate trebuie să respecte în mod conştient 

normele consacrate în comunitatea lor. 

Etica în viziunea lui Aristotel este o disciplină teoretică specială, ea fiind 

strâns legată de calitatea omului de a fi o ființă socială. Potrivit naturii sale 

specifice, omul urmăreşte anumite scopuri, iar binele reprezintă tocmai scopul pe 

care îl au oamenii. În concepția filosofului grec, binele este definit drept o 

anumită stare de bine, de seninătate, stare numită eudaimonia. La o asemenea 

stare, se poate ajunge când ființa umană pune în practică virtuțile, acestea fiind 

considerate, drept calități ale sufletului. 

Binele pentru om, arată Aristotel, nu poate fi înțeles dacă nu se are în vedere 

ceea ce înseamnă virtuțile în viața omului. În primul rând, virtuțile şi experiența 

în practicarea lor ajută omul să facă alegerea corectă în acțiunile pe care le 
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întreprinde. După Aristotel, „a acționa virtuos nu înseamnă doar a acționa 

împotriva propriilor înclinații, cum avea să creadă Kant ceva mai târziu; înseamnă 

a acționa dintr-o înclinație formată prin cultivarea virtuților". Educația morală 

este o „education sentimentale " (A. MacIntyre, 1988, p.164) 

În etica lui Aristotel nu sunt precizate regulile de urmat (A. MacIntyre, 1988, 

p.164); se poate vorbi, însă, despre o distincție între ceea ce este bine în general 

pentru om, şi ceea ce este considerat bine la un moment dat, pentru un anumit 

individ. Rațiunea practicării virtuților este de a se ajunge la ceea ce este bine cu 

adevărat pentru om, iar aceasta rezultă din respectarea unui principiu general. 

Cât priveşte corelația dintre morală şi drept, Aristotel este de părere că legile 

decretate de statul-cetate trebuie să fie susținute moral. Deoarece în orice acțiune, 

scopul este punctul spre care se îndreaptă actul de alegere al omului, „viziunea sa 

e teleologică, dar nu orientată după consecințe" (A. MacIntyre, 1988, p.165) 

 Abordând problematica dreptății, Aristotel consideră că unele reguli au 

caracter natural şi universal, acestea interesând în mod absolut anumite acțiuni şi 

comportamente; este vorba de două tipuri de dreptate: una naturală şi universală, 

cealaltă - locală şi convențională. 

Reflecția etică la Aristotel, vizează, în esență, constituția moralei ca relație 

socială. Pentru ca o comunitate să funcționeze normal, este necesar să existe o 

evidență clară de cerințe, în funcție de care acțiunile întreprinse să fie apreciate 

ca pozitive, deci ca merite; tot astfel, este nevoie şi de evidență care să arate care 

din acțiuni sunt rele şi, deci, interzise. A aprecia pe fiecare după cum merită 

înseamnă a fi drept. Însă, „pentru ca virtutea dreptății să înflorească în interiorul 

unei comunități, trebuie să existe criterii raționale pentru merite, şi un consens 

social stabilit cu privire la ce sunt aceste criterii.”(A. MacIntyre, 1988, p.166) 

Deoarece atât morala cât şi legea au în vedere binele general pentru om şi 

societate, în situațiile particulare, concrete ale realității, nu este uşor de a institui 
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dreptatea, şi, în această situație importantă, Aristotel admite ca fiind necesară acea 

acțiune „conform dreptei rațiuni (Kata ton Orthon logon)." (Aristotel, Etica 

nicomahică, 1138b25). Comentând această accepție, Alasdair MacIntyre arată că 

aceasta „înseamnă într-adevăr să judeci cu privire la mai mult sau mai puțin, iar 

Aristotel încearcă să folosească noțiunea de medie între mai mult sau mai puțin 

pentru a caracteriza virtuțile în general: curajul între temeritate şi sfială, dreptatea 

între a face o nedreptate şi a suferi o nedreptate, generozitatea între risipă şi 

meschinărie. Fiecărei virtuți îi corespund, deci, două vicii. Nu se poate înțelege 

corect ce înseamnă căderea în viciu decât ținând seama de împrejurări: aceeaşi 

acțiune poate fi generoasă într-o situație, iar în alta risipitoare sau meschină." (A. 

MacIntyre, 1988, p.167 și urm.) Rezultă că specific moralei şi, în general omului 

virtuos, este alegerea conştientă a unei căi de urmat, însă în cazul legii, 

conformitatea cu aceasta este obligatorie. 

În reflecția etică a timpului intră şi conceptul de phronesis; „phronesis, ca şi 

sophrosyne, arată Alasdair MacIntyre, e la origine un termen laudativ aristotelic 

şi caracterizează pe cel care ştie ce i se cuvine şi îşi face o onoare din a cere ce i se 

cuvine. Cu timpul a dobândit sensul general de a şti cum să-ți exersezi judecata 

în cazuri particulare." (A. MacIntyre, 1988, p.168) 

 Aristotel face distincție între virtutea de caracter şi phronesis, care este o 

virtute intelectuală, aceasta din urmă putând fi deprinsă numai prin învățare. 

Virtutea de caracter, însă, porneşte de la virtutea intelectuală, şi capătă realitate 

prin exersarea ei sistematică. 

Din cele arătate, rezultă că, în viziunea lui Aristotel, educația morală 

cuprinde două tipuri de educație: intelectuală şi de caracter, ambele aflându-se 

într-o strânsă legătură. S-a remarcat cu temei că, pentru Aristotel, inteligența şi 

excelența de caracter formează o unitate inseparabilă; o idee, care în lumea 

modernă nu mai este posibilă. În etica lui Aristotel, între virtuți, îndeosebi între 
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cele fundamentale, există o strânsă legătură. Omul, însă, trebuie să dețină 

sophrosyine pentru a nu cădea în pleonexia, adică în unul din viciile care vizează 

virtutea dreptății; astfel, în viciul laşității ori al temerii nu poate ajunge acel om 

care deține virtutea curajului. 

O altă virtute importantă, potrivit lui Aristotel, este prietenia, care (virtute) 

face ca relațiile dintre cetățenii unei cetăți să asigure urmărirea şi realizarea 

binelui comun, şi aceasta printr-un acord asupra bunurilor şi asupra virtuților 

urmărite în sânul cetății. În felul acesta, „virtuțile se armonizează între ele, iar 

armonia caracterului individual se reflectă în armonia statului. Cel mai mare rău, 

însă, care poate afecta bunul mers al cetății îl reprezintă războiul civil. Pentru 

Aristotel, ca şi pentru Platon, viața bună a omului e unică şi unitară, compusă 

dintr-o ierarhie de bunuri.” (A. MacIntyre, 1988, p.171) 

A fi în stare de contemplare metafizică, respectiv de contemplare a rațiunii 

atemporale, fenomen care determină o anumită autonomie a conştiinței, este 

privilegiul omului virtuos. Pentru Aristotel, adevărata prietenie este aceea care 

„decurge dintr-o grijă împărtăşită față de bunuri ce sunt bunurile amândurora şi 

nu aparține exclusiv nici unuia.” (A. MacIntyre, 1988, p.171) 

 În cetate, în relațiile dintre cetățeni, ca şi în relațiile între soți trebuie să 

existe acest tip de prietenie. Între cei care guvernează şi cei care sunt guvernați 

se stabilesc relații politice, posibile numai între oameni liberi. 

Realizarea binelui şi, în general, practicarea virtuților, este posibilă numai în 

condiții de libertate. Aristotel priveşte natura umană în mod static; după părerea 

sa, sclavii şi barbarii nu sunt capabili de relații politice. Natura umană, în viziunea 

lui Aristotel, are un caracter anistoric şi, în acest sens, este cunoscută distincția pe 

care o face filosoful grec între istorie și poezie, considerând că aceasta din urmă 

este mai filosofică, întrucât se ocupă cu tipuri, în timp ce istoria se ocupă cu 

indivizi. Etica aristotelică artă locul și rolul virtuților în viața omului. Alături de 
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celelalte virtuți, Aristotel subliniază importanța bucuriei în viața omului, aceasta 

fiind rezultatul obținerii unui succes, ori a unei excelențe într-o anumită 

activitate. 

Despre raportul dintre rațiune și pasiuni la Aristotel, Alasdair MacIntyre 

precizează: „...dintr-un punct de vedere aristotelic, rațiunea nu poate fi în slujba 

pasiunilor. Căci problema eticii este educarea pasiunilor, în conformitate cu 

urmărirea a ceea ce raționamentul teoretic identifică drept telos şi raționamentul 

practic drept acțiune potrivită cu fiecare tip și fiecare loc în parte...” (A. 

MacIntyre, 1988, p.175) 

 

 

 

I.4.3. Reflecția morală în alte sisteme de gândire filosofică 

Perioada elenistică se caracterizează printr-un context social-istoric, marcat 

de o accentuată criză a statului-oraș în Grecia antică, dar, în același timp, de un 

proces amplu de răspândire a culturii grecești în multe țâri ale Orientului. 

Cuceririle lui Alexandru Macedon şi transformările sociale și culturale ce au avut 

loc au pus în evidență o serie de trăsături care marchează perioada elenistică a 

culturii antice. Decăderea polisului grecesc, cu tot ce însemna el pentru cetățenii 

lui, a creat o stare de dezamăgire și incertitudini, ceea ce a determinat ca oamenii 

să-și găsească refugiul doar în viața interioară a conștiinței. 

În aceste situații, în meditația filosofică, reflecția morală a căpătat o 

însemnătate deosebită, în discuție fiind îndeosebi problema îndatoririlor, a 

virtuților, și, în general, încercarea de cunoaștere a omului. În acest context social, 

ca o reacție la fenomenele ce aveau loc, s-au configurat o serie de școli filosofice 

care oglindeau o anumită stare de spirit a societății timpului, anume:  stoicism, 

epicureism și scepticism. 
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Cei mai de seamă reprezentanți ai stoicismului au fost: Zenon din Cittium 

(336-264), Cleante (332-232) şi Chrysip (277-210). Merită precizat că, din seria 

disciplinelor filosofice ale timpului, respectiv: etică, logică şi fizică, accentul 

preocupărilor a fost îndeosebi îndreptat spre domeniul eticii, în pofida faptului că 

și fizica și logica au fost cultivate și prețuite, însă în strânsă legătură cu măsura în 

care ele sprijineau cunoașterea omului, şi îi indicau calea de urmat.  

În viziunea stoicismului, cunoașterea lumii înconjurătoare este importantă, 

pentru ca omul să se cunoască pe sine și să acționeze cum trebuie. A te conforma 

ordinii universale, înseamnă, pentru stoici, a acționa conform propriei naturi. 

În legătură cu fundamentele filosofiei stoice, în literatura de specialitate, se 

arată că „la baza concepției stoicilor asupra lumii stă ipoteza unui principiu unic, 

care în grade diferite, dar în toate formele de dezvoltare a naturii, se manifestă ca 

o forță psihică și corporală; natura (physis), materie informată, este în același timp 

rațiune (logos) care guvernează întreaga existență, reprezentând germenele, 

principul și scopul tuturor lucrurilor. Cosmosul apare astfel ca un tot unitar, plin, 

compact.” (E. Stere, 1988, p.99). 

Conformitatea cu natura, ca principiu de bază al comportamentului etic al 

omului, este subliniată de Diogenes Laertios, astfel: „Zenon, în tratatul său Despre 

natura omului, indică cel dintâi, drept scop „viața în acord cu natura", ceea ce e 

același lucru cu o viață virtuoasă, virtutea fiind scopul către care ne mână natura. 

La fel spune și Cleante în tratatul său Despre plăcere, ca şi Poseidonios şi 

Hecataios, în lucrarea Despre scopuri. Tot aşa, a trăi în conformitate cu virtutea 

este deopotrivă cu a trăi în acord cu experiența mersului naturii, cum spune 

Chrysipp în prima carte a lucrării sale Despre scopuri, căci natura noastră 

individuală este o parte a naturii întregului univers.”(Diogenes Laertios, VII, 87). 

Referindu-se la problematica virtuților în filosofia stoică, Ernest Stere 

consideră că acestea implică următoarele:  
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„1) cunoașterea lucrurilor particulare date în experiență;  

2) asentimentul voluntar al rațiunii la evenimentele din afară și la regulile 

ce decurg din experiența vieții;  

3) tensiunea energică a voinței, necesară pentru a suprima influența 

pasiunilor și emoțiilor, plăcute sau dureroase, astfel ca voința să se poată afirma 

stăpână pe ea însăși." (E. Stere, 1988, p.106) 

Este de subliniat faptul că actul cunoașterii este calea de constituire a 

personalității umane, prin care omul, în mod treptat, înțelege că este parte a 

întregului univers, iar libertatea sa se poate manifesta numai în măsura în care 

este în stare să urmeze legea fatală a lumii. Întrucât totul este guvernat de lege, 

cunoașterea se cuvine să fie adecvată, deoarece erorile pot genera pasiuni care duc 

la rău. Totuși, „stoicii admit existența a patru pasiuni fundamentale: plăcerea, 

durerea, teama și dorința, reductibile însă la primele două, căci omul se teme de 

durerea ce va veni și dorește o plăcere viitoare.” (E. Stere, 1988, p.106) 

Deoarece nu corespunde intențiilor naturii, plăcerea nu poate fi un bine, însă 

moartea fiind o lege a naturii nu poate fi considerată un rău. În viziunea stoică, 

noțiunea de virtute trebuie să îndeplinească atributul perfecțiunii, din care cauză 

ea nu poate avea etape intermediare; prin urmare, lucrurile se reduc la: ori virtuos, 

ori nu. Cu toate că, în esență, filosofia morală stoică accentuează caracterul 

individual al omului pus în situația de a alege o soluție radicală, de acceptare 

necondiționată a legii și a propriului destin, „idealul personalității independente, 

ce părea a atinge la un moment dat limitele unui individualism radical, e 

contrabalansat și nuanțat astfel de tendințe contrare: rațiunea, în numele căreia 

indiferența, apatia, renunțarea și abținerea de la ispitele firești erau proclamate 

norme ale conduitei morale, reprezentând totodată, pentru om, ca și pentru 

univers, un principiu de cooperare, de armonioasă subordonare a părților față de 

tot.”  (E. Stere, 1988, p.107). 
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 Stoicismul consideră omul ca o ființă indivizibilă, ca un tot, ideea unității 

caracterizând atât ființa umană, cât și relația dintre om și univers. 

O altă școală de prestigiu a perioadei elenistice este cea reprezentată de 

Epicur, născut în anul 341 î.Hr. la Somos. Dominanta acestei școli degajă o 

filosofie şi o morală bazată pe înțelepciune, care să corespundă naturii omului și 

vieții sale. Viziunea etică a lui Epicur pune accentul pe rolul deosebit al voinței și 

al libertății în viața omului. Teoria naturii care reprezintă obiectul Fizicii se află, 

la Epicur, în centrul explicării mecanismului libertății. În viziunea filosofului 

grec, lumea este formată din atomi, particule de esență materială, ce au un 

caracter primordial; acești atomi sunt necreați, imobili şi indestructibili. 

Lucrurile și întreaga existență au drept cauză mișcarea și combinarea 

atomilor ce se petrece în spațiul vid și infinit. Datorită greutății lor, atomii cad de 

sus în jos, iar pe acest drum ei se întâlnesc datorită unei deviații spontane 

(clinamen) de la mișcarea lor. 

Pornind de la înțelegerea atomistă a lumii, Epicur încearcă să explice 

problema libertății și a cauzalității. În acest sens, el va sublinia că „Din nimic nu 

apare nimic; începutul libertății și al dorințelor trebuie căutate în elementele din 

care a luat naștere lumea.” Scopul vieții este alegerea plăcerii și evitarea durerii, 

această alegere reprezentând adevăratul înțeles al binelui, care are în vedere viața 

reală. Pentru Epicur, plăcerea înseamnă absența tulburării din suflet și a durerii 

din corp, iar bunul cel mai de preț al omului este înțelepciunea; aceasta reprezintă 

temeiul tuturor virtuților, și, în acest sens, o viață plăcută este strâns legată de 

practicarea virtuților. Nevoia plăcerii se simte mai ales atunci când lipsa ei duce 

la suferință, scopul vieții, a vieții plăcute fiind liniștea sufletească sau ataraxia. 

Însă „pentru a fi fericit, omul nu trebuie să conteze decât pe el însuși, pe libera 

determinare a voinței sale, luminată și guvernată de rațiune.” (E. Stere, 1988, 

p.119). 
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Întrucât cultivarea virtuților reprezintă doar calea spre fericire, acestea 

trebuie orientate și organizate în mod rațional, în așa fel încât să ducă la o viață 

cumpătată și demnă. Cultivarea și practicarea virtuților este, însă, strâns legată de 

cunoaștere, iar forma sa supremă este filosofia. 

Dintre virtuțile avute în vedere de către Epicur, menționăm: justiția, 

temperanța, curajul și prietenia. Justiția naturală se manifestă ca un „angajament 

contractat de oameni nu numai pentru a nu-și face rău unii altora, ci şi ca o formă 

pozitivă de manifestare, care implică dăruire, respect și încredere.” (E. Stere, 1988, 

p.120) 

Scepticismul a apărut ca o reacție la starea de criză a societății antice, când 

cetatea grecească nu mai putea oferi siguranță și speranță, iar la nivel spiritual se 

confruntau tendințe și orientări dintre cele mai diverse și mai derutante. În 

această situație complexă, starea de descurajare s-a manifestat la nivelul reflecției 

filosofice, printre altele, şi prin cultivarea indiferenței şi îndoielii așa cum rezultă 

din filosofia sceptică. Într-adevăr această filosofie „...se caracterizează printr-o 

atitudine sau dispoziție psihică, subiectivă, de îndoială, parțială sau sistematică, 

asupra posibilității de cunoaștere a lumii, de stabilire a deosebirilor dintre 

adevărul și falsitatea cunoștințelor noastre.” (M. Constantin, 1981, p.100) 

 Având unele antecedente în gândirea filosofică anterioară, precum în cea 

eleată, megarică sau în sofistică, scepticismul antic are drept particularitate 

cultivarea îndoielii ca principiu de bază al reflecției filosofice, aspect care, la nivel 

general, are semnificație unei atitudini critice față de starea de spirit existentă în 

acele timpuri. 

Scepticismul a cunoscut, în evoluția sa, etape semnificative, ce pun în 

evidență, laolaltă, locul şi rolul lui în istoria gândirii filosofice. Se consideră că 

scepticismul a avut următoarele etape: pyrrhonismul sau scepticismul inițial, 

reprezentat de Pyrrhon din Elis şi de discipolul său Timon din Phlius, 
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probabilismul sceptic afirmat prin contribuția lui Arcesilaos şi Carneade din Noua 

Academie, scepticismul dialectic cultivat de Aenesidem şi Agripa şi scepticismul 

empiric roman cultivat de Sextus Empiricus şi Menodot. (M. Constantin, 1981, 

p.105) 

Fondatorul doctrinei sceptice, Pyrrhon, nu a lăsat nici o scriere, ideile sale 

fiindu-ne cunoscute din mărturiile lui Timon, precum și din alte surse. S-a 

apreciat că „Pentru prima dată, în Grecia antică Pyrrhon a fost cel care a avut 

ideea îndoielii sistematice, ca urmare a faptului că rațiunea, aflată în fața a două 

alternative contradictorii, deopotrivă de posibile, nu poate să se oprească asupra 

nici uneia dintre ele. Dacă înclină spre una din ele, se poate constata că cealaltă 

contradictorie este perfect posibilă; singura soluție, în acest caz, este să ne abținem 

în privința amândurora.” (M. Constantin, 1981, p.103) 

Suspendarea judecății sau abținerea de a judeca, pentru Pyrrhon, avea 

îndeosebi o semnificație morală, iar indiferența absolută cultivată, trebuie privită 

în acest sens; Această atitudine de indiferență a fost influențată de filosofia 

hindusă pe care Pyrrhon a cunoscut-o. Conform gândirii sale, eliberarea 

adevărată înseamnă indiferență, și anume indiferență totală. Astfel „Înțeleptul 

care ar adopta o astfel de atitudine nu afirmă, nu neagă, nici nu afirmă și neagă în 

același timp, nici nu afirmă mai mult decât neagă. Dacă cineva poate să se mențină 

într-o asemenea dispoziție subiectivă, urmează aphasia și apoi ataraxia, adică 

eliberarea supremă.” (M. Constantin, 1981, p.106) 

Se configurează ideea că, pentru Pyrrhon, totul se reduce la îndoială, iar 

fericirea, adevărul şi libertatea reprezintă fructul indiferenței și al renunțării la 

toate dorințele și actele noastre. Din această perspectivă, idealul înțeleptului îl 

reprezintă dobândirea ataraxiei, adică a deplinei libertăți interioare. 

Față de scepticismul pyrrhonian, reprezentanții Noii Academii -Arcesilaos 

din Pitane şi Carneade din Kyrene, vor căuta să tempereze excesele filosofiei 
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stoice și epicureice, dar şi îndoiala radicală cultivată de scepticismul inițial; 

totodată, ei au încercat să apropie doctrina socratico-platoniciană de cea a 

scepticismului. 

Spre deosebire de Pyrrhon, Arcesilaos este de părere că buna motivare sau 

probabilis (Cicero) poate susține acțiunea liberă pe care omul o întreprinde. El va 

porni în înțelegerea noțiunii de bună motivare de la critica reprezentării 

comprehensive din doctrina stoică. Conform acestei teorii, asentimentul voluntar 

și rapid ar acționa înainte ca rațiunea să-și exercite acțiunea. Criticând această 

teorie, Arcesilaos arată că, atunci când nu avem suficiente temeiuri în 

cunoștințele noastre, este necesară suspendarea asentimentului pentru a nu sili 

rațiunea la afirmații ori la negații care nu se susțin. Reprezentările pe care noi le 

obținem sunt aproximative, probabile, de aceea cunoștințele noastre nu sunt 

decât relative, însă suficiente pentru a face posibilă libertatea de a acționa. 

În viziunea lui Arcesilaos, independență ca și libertatea înțeleptului, atât la 

nivel de cunoaștere cât și la nivel practic, trebuie să implice o prudență, o măsură, 

fiind în același timp necesară abținerea și suspendarea asentimentului, în așa fel 

încât rațiunea să nu intre în contradicție cu ea însăși. Orice absolutizare, fie cea a 

afirmației așa cum apare în gândirea stoică, fie a negației cum o găsim în doctrina 

scepticismului inițial, nu pot să ofere calea unei libertăți și independențe adecvate 

în cunoașterea și acțiunea practică a omului. Prin această înțelegere a bunei 

motivări a acțiunii umane, care exclude extremele, Arcesilaos configurează calea 

unei metode realiste și a unei etici purtând marca obișnuită a naturii și spiritului 

uman. La rândul său, Carneade din Kyrene va stimula dialogul filosofic, iar prin 

întreaga sa activitate va determina noi deschideri în confluența dintre idele 

școlilor timpului său, îndepărtând încremenirea şi izolarea acestor școli. 

Probabilismul promovat de Carneade, îndeosebi în doctrina morală, i-a dat 

posibilitatea de a găsi o cale de mijloc între ceea ce era considerat ideal, absolut, 
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şi relativ sau obișnuit; de aceea, „critica desfășurată de pe pozițiile probabilismului 

a silit pe filosofii stoici să corijeze și să tempereze excesele propriei lor doctrine 

despre binele suprem, libertatea absolută a înțeleptului, optimismul și încrederea 

nelimitată în fața binelui existent într-o lume, cea mai bună dintre toate cele 

posibile și în care răul este în vederea binelui etern." (M. Constantin, 1981, p.121) 

Totodată, acțiunea lui Carneade viza o apropiere între stoicism, epicureism 

şi Noua Academie, și aceasta prin clarificarea unor probleme precum cea privind 

reprezentarea comprehensivă sau cea a libertății și a binelui suprem. De 

asemenea, tot acestui scop îi este destinată strădania de a explica corelația 

complexă între probabilitate, certitudine și libertate morală. 

 

 

 

I.5. Morala în perioada Evului Mediu 

Perioada Evului Mediu, a cărei durată cuprinde aproximativ un mileniu, se 

caracterizează prin fenomene sociale complexe de o diversitate deosebită; nota 

dominantă a acestei perioade este, însă, dată de afirmarea credințelor creștine și, 

o dată cu aceasta, conturarea unei distincții și a unei tensiuni între rațiune și 

credința religioasă. Punctul de pornire în derularea diferitelor dispute îl 

reprezenta împărțirea cunoașterii în două tipuri ireconciliabile, anume 

cunoașterea naturală, care își are sursa în intelect și simțuri, și cunoașterea 

supranaturală, ce are drept cauză revelația divină. Totuși, treptat s-a manifestat 

încercarea de apropiere între adevărurile rațiunii și exigențele credinței, acest 

lucru devenind mai activ în perioada scolastică, prin preocupările cărturarilor din 

universitățile timpului. 

În noul context, rațiunea începe a fi folosită pentru a susține adevăruri 

considerate adevărate din punctul de vedere al religiei. De regulă, punctul de 
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sprijin al reconcilierii între credință şi rațiune îl oferea, la nivel religios, Biblia și 

Operele Părinților Bisericii, iar la nivel de rațiune, operele lui Platon şi Aristotel, 

sau comentariile despre operele acestora, făcute de filosofii arabi. 

Filosofia platonică și neoplatonică a reprezentat o gândire dominantă până 

în secolul V d. Hr., adică până la prăbușirea imperiului roman. Reprezentanții cei 

mai de seamă ai neoplatonismului au fost: Plotin (205-207), Porfirios (230-304) şi 

Proclus (410-485). Augustin (354-430) s-a convertit la creștinism în 386 d. Hr., 

iar după aceasta el a adoptat platonismul, pe care, însă, l-a folosit în slujba 

credinței creștine. 

Perioada cuprinsă între secolul al Vl-lea şi al Xl-lea este considerată perioada 

Evului întunecat, dată fiind lipsa unor direcții evidente de progres la nivele social 

și științific. În această perioadă, atât filosofia lui Platon, cât și neoplatonismul au 

fost puțin cunoscute, şi aceasta îndeosebi prin surse arabe; Aristotel devenise 

cunoscut, mai ales prin scrierile sale de logică, traduse și comentate de filosoful 

roman Boetius (c.480-524). După secolul al XlI-lea, filosofia aristotelică are o 

influență deosebită asupra gândirii europene, determinând noi manifestări a 

tensiunii dintre rațiune și credință; însă descoperirea tiparului în secolul al XV-

lea ducând la răspândirea unor idei noi,  iar reforma protestantă din secolul al 

XVI-lea, a determinat stimularea rolului conștiinței individuale, în legătură cu 

credința creștină. Toate aceste fenomene au sporit autonomia filosofiei, şi au 

stimulat încrederea în forța cunoașterii și a progresului moral. 

Desigur, atât în antichitatea elenistică, cât și în perioada evului mediu, 

punctul de referință al reflecțiilor morale, filosofice și religioase, era cel al naturii 

umane. Însă „naturalismul antic străbătut de un suflu optimist i se va opune, chiar 

de la începuturile erei noastre, noua orientare morală, care, dezvoltându-se în 

cadrul religiei creștine, va purta pecetea unui profund pesimism etic.” (E. Stere, 

1988, p.125) Cuprinzând în sistemul său de funcționare regulile obiceiurilor 
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tradiționale ale comunității, morala medievală s-a manifestat ca un principiu al 

autorității divine, în raport cu care se Configura menirea omului și a societății. La 

începutul erei creștine, viața religioasă a comunităților umane cultiva, cu 

predilecție, simplitatea și puritatea sufletului, iar virtutea de bază era cea a 

conformității conștiinței cu preceptele impuse de textele cărților sfinte; cu timpul, 

însă, actul de înțelegere și de justificare a credinței va fi acela care va hotărî asupra 

adevărului credenței. 

Dacă la început se considera că filosofia este în contradicție cu adevărul 

religiei, că între înțelepciunea naturală sau „păgână", care este rezultatul rațiunii 

și al științei, adevărurile religiei bazate pe revelația divină și autoritatea Bisericii 

există o contradicție absolută, cu timpul, îndeosebi în perioada scolastică, filosofia 

a început să fie folosită în actul de explicare a credinței religioase. 

Primele secole ale erei creștine, interval cunoscut sub denumirea de epoca 

Părinților Bisericii sau perioada Patristică, a fost marcat de activitatea primilor 

părinți ai Bisericii, şi caracterizat prin conceperea unor apologii şi pledoarii în 

apărarea religiei creștine. Astfel, în primele două secole, își desfășoară activitatea 

următorii părinți apostolici: Ignatiu din Antiohia, Iustin, Quadratus etc.; în 

secolul al III-lea își desfășoară activitatea părinții alexandrini Tertulian şi Clement 

din Alexandria, iar în secolele al IV-lea și al V-lea are loc o acțiune de completare 

a doctrinelor religioase, întreprinsă de Sf. Augustin și Ion hrisostomul. 

Părinții Bisericii au un aport însemnat în fundamentarea dogmaticii creștine. 

Perioada următoare, numită „scolastică" se caracterizează prin eforturi deosebite 

de apărare şi consolidare a doctrinei religioase, așa cum este cazul activității lui 

Anselm sau Toma d'Aquino. Revenind la traseul parcurs de evoluția religiei 

creștine, este de remarcat activitatea Sf. Augustin, de o semnificație aparte pentru 

istoria creștinismului. Născut în anul 354, Augustin va primi influențele filosofiei 

platoniciene și neoplatoniciene. Ideile sale sunt expuse într-o serie de lucrări 
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precum „Confesiuni” și „Cetatea lui Dumnezeu”. 

Augustin arată că în om se află „...un principiu care depășește omul: o 

realitate inteligibilă, necesară, eternă, imuabilă, sinonimă cu adevărul, și pe care 

o numim Dumnezeu.” Totuși, trebuie subliniat că acest principiu, întrucât are o 

nuanță panteistă, introduce o distincție față de concepția ortodoxă, unde 

imanența și transcendența reprezintă modul de manifestare a divinității. În 

tinerețe, Augustin a fost atras de maniheism, doctrină conform căreia existența 

lumii este explicată prin lupta permanentă dintre divinitate care reprezintă esența 

și cauza Binelui, care este Prințul luminii și cealaltă putere care este cauza Răului, 

materia infinită sau Prințul întunericului. Dumnezeu reprezintă Binele absolut și 

imuabil și este obiectul suprem al vieții morale. 

În lucrarea Cetatea lui Dumnezeu, Augustin emite ideea posibilității ca 

universul întreg să devină un regat a lui Dumnezeu; această idee, a unei guvernări 

divine şi universale va preocupa mult timp conștiința religioasă a Europei. El este 

de părere că, permanent, are loc un conflict între două cetăți, cea a poporului ales, 

cunoscător al luminii adevărate și cea religiilor altor popoare, care nu cunosc 

lumina adevărată. Augustin pune în evidență dificultatea unui acord între 

preștiința divină și libertatea umană, și consideră că mântuirea și libertatea 

noastră pot fi numai fructul grației divine. 

Așa cum s-a arătat, în perioada scolastică rațiunea și, în general, filosofia, au 

fost puse în slujba apărării şi justificării ideii de credință, fapt care se reflectă în 

mod semnificativ în doctrina lui Toma d'Aquino (c.1225-1274). Așa cum 

precizează Ernest Stere: „doctrina lui d'Aquino, doctor angelicus, o conține pe 

aceea a lui Augustin și a tuturor Părinților Bisericii catolice, deosebirile 

manifestându-se în special în privința metodei și a unor teoreme secundare.” (E. 

Stere, 1988, p.135). 
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După Toma d'Aquino, două domenii se impun oricărei reflecții, și anume, 

teologia şi filosofia. Prima este domeniul adevărurilor revelate, a doua, domeniul 

cunoștințelor profane. Filosofia, la rândul ei, va cuprinde logica, fizica și 

metafizica. Filosofia morală este implicată în întreaga sa operă, însă este expusă, 

în mod sintetic, în Tratatul despre pasiuni și în Tratatul asupra dreptului natural. 

Desigur, dominanta preocupărilor lui Toma d'Aquino a fost să demonstreze 

concordanța dintre filosofia lui Aristotel, cu adevărul dogmelor revelate; astfel, el 

va căuta să explice existenta divinității pornind de la concepția lui Aristotel, și 

anume, urmând calea de la efect spre cauză. Dumnezeu este înțelepciunea 

supremă şi temeiul oricărei virtuți, fiind, în același timp, și temeiul folosirii 

corecte a rațiunii. Voința omului este liberă dar și determinată. Acordul voinței 

cu ordinea lumii formează binele moral, iar dezacordul cu ordinea lucrurilor duce 

la rău. Binele este scopul voinței, însă scopul ultim al omului este aproprierea de 

divinitate, un scop aducător de fericire și de certitudine. În ultimă instanță, 

virtutea înseamnă conformitatea dorințelor cu rațiunea. Toma d'Aquino 

consideră că, prin rațiune, omul poate să înțeleagă acea lege eternă care este 

identică înțelepciunii divine. Față de această lege eternă, spre care tind toate 

ființele omenești, legile umane sunt în mod natural, limitate, şi aceasta pentru a 

permite oamenilor să-și poată manifesta libertatea în anumite limite. Pe parcursul 

evoluției vieții spirituale, spre sfârșitul evului mediu, neîncrederea în forța 

rațiunii va configura o nouă concepție despre lume și viață caracterizată prin 

aprecierea sensibilității și realității ființei umane. 
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II. INTEGRITATEA ACADEMICĂ 

II.1. Integritatea academică. Delimitări conceptuale 

 Conceptul integritate academică este deschis unor abordări de interpretare 

diferite, ceea ce face din el o expresie mai degrabă problematică. Astfel, deși 

accentul se pune, de regulă, pe valorile, comportamentul și conduita cadrelor 

universitare în toate aspectele practicii lor, sintagma „integritate academică” este 

utilizată pe scară largă drept un indicator al comportamentului cursanților (elevi 

și studenți), în special în legătură cu plagiatul și înșelăciunea.  

 O încadrare teoretică a termenului integritate este, de asemenea, complexă. 

Astfel, o analiză etimologică indică utilizarea sa, în limba engleză, cu sensul de 

„onestitate”, deși, pe fond, sugerează mai mult de atât. În limba engleză, rădăcina 

„integritate” derivă din cuvintele latinești „integer” și „integritas”, care înseamnă 

întreg, incluzând diferite părți ale adevăratului sine. Această semnificație se 

identifică, oarecum, cu accepțiunea sa din limba chineză, care poate fi observată 

încă din abordarea confuciană. Concret, cuvântul „integritate” este compus din 

două caractere: „cheng” și „xin”. În chineza tradițională, cuvântul modern 

„chengxin” a fost utilizat în forma „xin”, cu denotația de onestitate, așa cum apare 

în Analectele lui Confucius (Wu 2010).  

„Xin” are semnificații diferite, dar apare invariabil ca un concept etic. 

„Chengxin” se poate referi la onestitate, sinceritate. Există 20 de capitole în 

Analectele lui Confucius, dintre care 16 capitole s-au ocupat de probleme de 

integritate.  

În filosofia morală, termenul „integritate” este strâns asociat cu virtutea de a 

fi o persoană „bună” (MacIntyre 1981). Aplicând etica virtuții integrității 

academice, au fost identificate trăsături de caracter precum smerenia, pentru 

cercetător, respectiv mândria potrivită calității de profesor în funcții academice 

(Macfarlane 2004).   
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Perspectiva juridică, pe de altă parte, arată că integritatea poate fi 

interpretată ca deținerea unor drepturi, cum ar fi cele asociate cu a fi cetățean, 

sau deține o proprietate. Ni se spune, de exemplu, că nu ar trebui să se încalce 

„integritatea” vieții private sau a proprietății private a unei persoane. În cele din 

urmă, integritatea poate fi înțeleasă ca respectarea valorii intrinseci a fiecărui 

individ și a demnității sale umane. Aceasta este o interpretare care poate fi găsită 

în declarațiile privind drepturile omului agreate de organisme multinaționale 

precum Uniunea Europeană, care definește integritatea drept respect pentru 

individ și pentru toate celelalte forme de viață. 

În alte timpuri și împrejurări, conceptul de „integritate” s-ar putea numi 

„onoare”. Integritatea și onoarea funcționează ca forme ale „contractului social” 

în care individul renunță la anumite drepturi –  care i-ar putea oferi un avantaj 

injust – pentru ca și alți membri ai grupului să renunțe la drepturi similare, creând 

un mediu echitabil. Ideea integrității academice în termeni de contract social 

înseamnă că indivizii au obligația de a respecta regulile și normele din mediul 

academic, precum și datoria de a se asigura că semenii lor respectă astfel de reguli 

și norme. Orice declarație de integritate – asemenea oricărui cod de onoare – 

întruchipează valorile de bază ale grupului, societății sau culturii sale. La fel, 

cultura academică este înrădăcinată în multe dintre valorile de bază ale unei 

societăți libere și deschise: libertatea de exprimare și alte forme de exprimare 

personală, libertatea de conștiință, o atmosferă de încredere reciprocă, 

transparență, onestitate, originalitate, corectitudine și echitate. În orice societate 

capitalistă drepturile de proprietate intelectuală și imobiliară sun valorizate și 

respectate. 

La nivel de definiție, integritatea academică este, pur și simplu, o alegere 

personală de a acționa responsabil și de a-și asuma responsabilitatea pentru 

acțiunile cuiva. 
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La polul opus, se află necinstea academică, ce se definește prin înșelăciune, 

fraudă și plagiat, furtul de idei și alte forme de proprietate intelectuală – indiferent 

dacă sunt publicate sau nu.  

Un alt concept care poate fi adus în atenție, în contextul larg referitor la 

integritatea academică este trișarea. 

Trișarea este orice încercare înșelătoare sau frauduloasă la care apelează 

persoana, pentru a se sustrage de la reguli, standarde, practici, obiceiuri și norme, 

cu scopul de a obține un avantaj necuvenit, sau pentru a proteja pe cineva care a 

făcut acest lucru. Trișarea include, dar nu se limitează la:  

(i) furnizarea sau primirea de informații în timpul unui examen („examenul” 

include teste, evaluări și chestionare, indiferent dacă sunt livrate într-o sală de 

clasă, sau online);  

(ii) utilizarea de materiale neautorizate în timpul oricărui examen;  

(iii) difuzarea sau primirea neautorizată a examenelor, materialelor de 

examen, conținutului sau a cheilor de răspuns în formă scrisă sau digitală;  

(iv) susținerea unui examen sau scrierea unei lucrări pentru un alt cursant - 

sau a cere cuiva să susțină un examen, ori să scrie o lucrare pentru persoană (este 

inclusă, aici, distribuirea lucrărilor și/sau scrierea răspunsurilor produse de grup, 

la examene, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod explicit de 

către cadrul didactic). Acest tip de acțiune se mai numește și „uzurparea 

identității”;  

(v) prezentarea aceleiași lucrări – sau versiuni diferite a ceea ce este, în 

esență, aceeași lucrare – la alte cursuri, sau în încercările ulterioare de a promova 

un curs;  

(vi) sabotarea, denaturarea sau fabricarea de lucrări scrise, surse, cercetări, 

sau rezultate, precum și ajutorarea/favorizarea unui alt student în comiterea unui 

act de necinste academică, sau folosirea minciunii, pentru a proteja un student 
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care a comis un astfel de act. 

Necinstea academică are implicații de anvergură atât în sala de clasă, cât și 

în lumea reală, totuși, mulți cursanți încă se confruntă cu semnificația exactă a 

sintagmei citare corectă. 

 

 

II.2.Viziuni tradiționale asupra integrității, moralei și integrității 

academice 

Viziunile tradiționale despre integritate au apărut din cadrele filosofice 

normative, și includ concepte specifice teoriilor etice, care se fundamentează pe 

puncte de vedere deontologice și utilitare, cu accentul pe dimensiuni precum 

onestitatea, încrederea, corectitudinea, respectul și responsabilitatea.  

Acționarea în conformitate cu principiile etice generale ale cuiva este în 

acord cu așa-numita integritate morală. Aceasta a fost legată de aspecte precum 

diferența dintre bine și rău, dar și de a fi gata de a acționa pentru bine sau rău, 

indiferent de circumstanțe. Din acest punct de vedere, se poate afirma că astfel de 

principii normative, etice, pot fi aplicate în mediul academic. Integritatea în 

mediul academic a fost, de asemenea, legată de subiectul bună guvernare, care 

abordează valorile, principiile și rezultatele operațiunilor zilnice ale unei 

organizații, precum și cerința ca un loc de muncă să aibă integritate, standarde, 

îndrumare și monitorizare (Evans, 2012).   

Principiile etice de bază includ: (a) fidelitatea (a fi credincios); (b) 

binefacerea (a aduce beneficii altora); (c) non-maleficiența (luarea de măsuri 

pozitive pentru a preveni vătămarea sau pentru a minimaliza riscul de vătămare 

în cazurile în care aceasta nu poate fi evitată); cu alte cuvinte, acțiunile trebuie să 

producă mai mult bine decât rău; (d) justiție (a fi drept, în sensul de a nu impune 

vreo povară injustă); (e) respectarea autonomiei și integrității, care necesită 
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obligația de a respecta deciziile luate de participanți (și colaboratori) cu onestitate 

(Hobbs, 1948). 

Valorile (sau principiile) etice trebuie să stea la baza standardelor etice. În 

orice domeniu, aceste principii oferă un cadru pentru comportamentul 

profesional, în vederea menținerii standardelor etice pentru strategia de 

dezvoltare a unei instituții, precum și acțiunile necesare atingerii obiectivelor 

acesteia. Nu mai puțin adevărat este că, uneori, morala este în conflict cu valorile 

etice. De exemplu, în cazul avocaților apărării, morala le poate dicta că un 

criminal ar trebui pedepsit, dar  etica profesională îi obligă să-și apere clienții.  

În acest punct, apare nevoia unor precizări referitoare la morală. Termenul 

„moral”, ale cărui sinonime sunt: virtuos, bun, drept, onest,  etc. se referă la 

principiile comportamentului corect și greșit, cunoscute și sub numele de 

moralitate. O persoană morală, bunăoară, poate alege să urmeze un cod de etică. 

De reținut că prin termenul moral se desemnează principiile intrinseci ale unei 

persoane sau ale unui grup. De asemenea, este important de accentuat faptul că 

moralitatea nu este un „dat” cu care omul vine pe lume. Astfel, în copilărie, 

morala presupune modelarea comportamentului, în așa fel încât acesta să fie 

acceptat de societate, în principal pentru a evita pedeapsa. Pe măsură ce individul 

devine mai conștient de sine, aceste „principii” impuse de propria 

persoană/impuse social sunt tot mai bine interiorizate. Pe de altă parte, însă, 

aceste moravuri pe care persoana le interiorizează pot fi sau nu în conformitate 

cu legea. În plus, nu s-ar accepta pur și simplu toate normele culturale ca fiind 

morale. Deoarece valorile morale sunt sub influența culturală, ele pot varia în 

funcție de țară și  chiar de etnii, ori de tribul de apartenență (acolo unde este 

cazul). Un act moral acceptat pentru un grup/comunitate etnică poate fi un act 

interzis pentru alții (de exemplu, poligamia). Prin urmare, moralitatea este, în 

cele mai multe cazuri, un răspuns condiționat cultural. Ea este modelată de o serie 
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factori precum educația parentală,  interacțiunile sociale, normele comunitare, de 

prieteniile sau credințele religioase.  

Norma morală este adesea considerată drept o indicație a modului în care 

oamenii ar trebui să își exercite libertatea/comportamentul atât în sfera privată, 

cât și în cea publică. Normele morale pot fi exprimate ca reguli, principii, 

dispoziții și trăsături de caracter, adică standarde sau criterii pentru a judeca și a 

acționa. Ele joacă un rol semnificativ în comportamentul durabil. Există trei tipuri 

diferite de norme morale, și anume, (a) norme materiale - precizând mijloacele 

acțiunilor prin hotărârea pe baza căreia care ar trebui (sau nu) acționat (de 

exemplu, înșelarea intenționată este greșită); (b) norme formale care au în vedere 

cine și cum acționează sau nu; (c) norme sintetice, ce reprezintă o combinație 

între descrierea unei acțiuni și evaluarea morală (de exemplu, să nu ucizi) (Harms 

și Skyrms, 2008). Normele morale sunt criteriile de judecată despre tipul de 

persoană care ar trebui să fie fiecare, și despre categoriile de acțiuni pe care ar 

trebui îndeplinite. Ca atare, se poate afirma că normele morale oferă o oarecare 

consistență și stabilitate în viața morală, aducând o anumită profunzime și 

amploare judecăților morale ale individului. Ele oferă modele de conduită umană, 

ajutând în stabilirea a ce este bine și corect într-o anumită situație. Normele 

morale pot fi pozitive (acționează respectând principiile de viață ale celuilalt) sau 

negative (nu ucide!), generale (fii bun) sau specifice (nu spune o minciună). 

Valorile morale constituie, în esență, un set de principii care ghidează o persoană 

în evaluarea a ceea ce este corect versus greșit. Valorile morale formează baza 

pentru a justifica deciziile, intențiile și acțiunile individuale sau colective; valorile 

morale depind strict de cultură și obiceiuri. 
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II.3. Domenii de aplicabilitate a eticii în sfera integrității academice 

II.3.1. Plagiatul 

În volumul Writing with Sources, plagiatul înseamnă „să dai informații, idei 

sau cuvinte ale unei surse ca fiind ale tale, omițând citarea lor – un act de 

minciună, înșelăciune și furt” (Gordon, 1998).  

Mai simplu spus, plagiatul este furtul de proprietate intelectuală aparținând 

altuia. Acesta include atât furtul de idei și concepte nescrise, cât și furtul de texte 

scrise, note, programe de calculator, desene și/sau materiale vizuale. În multe 

cazuri, furtul de proprietate intelectuală este intenționat și, în unele cazuri, este 

rău intenționat prin natura sa. Astfel de cursanți pur și simplu nu cred că vor 

putea fi depistați. 

La fel de adevărat este că, în unele cazuri, furtul de proprietate intelectuală 

pare să fie rezultatul ignoranței, putând fi evitat dacă cel în cauză ar fi înțeles mai 

bine natura plagiatului. Deoarece cadrul didactic nu are cum ști ce a intenționat 

cu adevărat să facă acel cursant, nu are de ales decât să trateze fiecare caz de 

plagiat ca pe o infracțiune gravă. Două reguli eficiente pentru a evita acuzația de 

plagiat sunt: „Dacă există îndoieli, citează!” „Dacă nu m-am gândit eu la această 

informație înainte/dacă ideea nu-mi aparține, ar fi bine să o citez”. 

Luarea cuvintelor sau a ideilor altcuiva, și prezentându-le ca fiind proprii, 

vulnerabilizează persoana la acuzații penale. În industria de film, video, muzică 

și software, acest act de furt se numește piraterie. În activitatea de publicare și 

educație se numește plagiat și/sau înșelăciune. Oricum s-ar numi, și din orice 

motiv s-ar întâmpla, este greșit. Profesorii sancționează deseori cursanții 

neglijenți.  

Tipologia plagiatului include patru categorii: 

1. Lucru de colaborare neautorizat și/sau nerecunoscut: în timp ce este de 

așteptat ca studenții să facă propriile cercetări, și să le redacteze sub forma 
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diferitelor lucrări, profesorii au în vedere, de asemenea, că cei în cauză pot discuta 

propriile proiecte de cercetare cu alți studenți, din cadrul aceluiași curs. Apare 

situația de suspectare a plagiatului colaborativ atunci când aceleași fraze, citate, 

propoziții și/sau construcții similare apar în două sau mai multe lucrări pe aceeași 

temă. Protejarea față de o asemenea situație presupune aducerea la cunoștință — 

într-o notă de subsol sau o notă de final — a oricăror  discuții semnificative 

desfășurate cu alte persoane, orice sfat, comentariu sau sugestie primite, inclusiv 

de la cadrul didactic îndrumător sau alți profesori, dacă este cazul.  

2.  Încercarea de a trece drept proprie o lucrare întreagă, sau orice parte a 

unei lucrări aparținând unei alte persoane, grup sau instituție. Aceasta include 

împrumutul, cumpărarea, punerea în funcțiune, copierea, primirea, descărcarea, 

preluarea, utilizarea și/sau furtul unei lucrări. Trimiterea/prezentarea unei lucrări 

întregi care nu aparține celui care se dă drept autor constituie, de asemenea, o 

fraudă de cercetare sau academică. 

O regulă generală este  aceea potrivit căreia contribuția originală a 

cursanților ar trebui să cuprindă cel puțin 80% din orice temă scrisă. Sarcinile nu 

trebuie completate cu materiale culese, împrumutate, parafrazate, citate sau 

plagiate pe internet. Astfel, utilizarea în orice proporție a unui material – fie fără 

citare, fie citat necorespunzător – luat ca atare dintr-un text, de pe web sau dintr-

o sursă digitală, dintr-o difuzare, înregistrare sau dintr-o lucrare nepublicată a 

altei persoane constituie plagiat.  

3. Utilizarea a oricât dintr-un text care a fost impropriu parafrazat constituie 

plagiat. Sugerând dependența inadecvată de o singură sursă, aceasta include 

„plagiatul în mozaic” sau „plagiatul prin tăiere și inserare”. A parafraza incorect 

înseamnă pur și simplu a pune cuvintele unui text-sursă într-o ordine sau formă 

diferită, păstrând în același timp ideea principală care este proprietatea 

intelectuală a autorului/traducătorului original. Când pur și simplu este schimbat 
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textul în sine (dar nu și ideea autorului), tot ce trebuie făcut este eliminarea 

ghilimelelor; dar, aceasta nu înseamnă că s-a eliminat și necesitatea unei 

citări/note explicative. Ideea în sine rămâne proprietatea intelectuală a 

autorului/traducătorului original și, prin urmare, trebuie citată ca atare.  

Cadrele didactice pot suspecta un student de plagiat într-una sau mai multe 

din următoarele situații:  

1. Utilizarea sau predarea unei lucrări, ori teme on-line dintr-un an 

precedent, o secțiune anterioară sau dintr-un alt curs. Serviciile de detectare a 

plagiatului sunt foarte eficiente în găsirea lucrărilor și temelor „reciclate”.   

2. Includerea de citate și/sau pagini de titlu dactilografiate/tipărite în fonturi 

și dimensiuni diferite, față de cele găsite în corpul lucrării sau al lucrării online. 

Cursanții care nu își fac timp să cerceteze și să scrie propriile lucrări, de obicei, 

nu dedică timp nici pentru a corecta citările, adresele URL și fonturile 

inconsecvente. 

3. Folosirea de cuvinte, limbi și concepte care nu sunt susceptibile de a fi 

înțelese. Acest lucru este ușor de observat de către profesori.  

4. Scrierea unei lucrări într-un stil diferit. Fiecare cursant are un „stil” unic 

de scriere, o amprentă intelectuală. După ce au interacționat cu studenții și le-au 

citit lucrările pe parcursul semestrului, cadrele didactice ajung să cunoască 

stilurile specifice de scriere ale studenților lor, un nivel diferit de redactare și 

prezentare putând fi identificat cu ușurință.  

5. Folosirea acelorași pasaje utilizate în mod „întâmplător” de către un alt 

student într-o lucrare, sau într-o temă online.  

6. Trimiterea de postări online pe forumuri de discuții sau de mesaje pe 

aceleași subiecte, și utilizând sursele folosite de un alt coleg.  

7. Includerea de pasaje conflictuale sau contradictorii – mai ales când sunt 

scrise în „stiluri” diferite.  
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8. Includerea de adrese URL inexacte sau scrise greșit și/sau citate cu 

hyperlink, respectiv producerea mesajelor de eroare tip „HTTP 404 File Not 

Found”.  

 

II.3.2. Citarea 

Primul motiv pentru a cita sursele ține de rațiuni de onestitate, integritate, 

originalitate și drepturi de proprietate intelectuală. 

Al doilea motiv este de a ajuta cititorii să învețe despre subiectul abordat. 

Prin recunoașterea și citarea surselor, cititorul este ajutat să găsească și să evalueze 

informațiile utilizate de către autor.  

Al treilea motiv este acela de a oferi suportul intelectual necesar pentru 

propriile opinii, analize, idei, interpretări și concluzii originale. 

Cel de-al patrulea motiv este de a ajuta cititorul să separe faptele de opinii 

(atât pe cele personale, cât și pe ale surselor). În mod ciudat, acesta principala 

cauză pentru care cursanții aleg adesea să nu-și citeze sursele. Acest lucru este 

evident atunci când ei apelează la expresii precum „unii oameni spun” (cine o 

spune?) Sau „este cunoscut” (de către cine?). Dacă este cunoscut, nu trebuie să 

folosite astfel de expresii. Dacă nu este cunoscut, se impune citarea. 

În scrierea academică, sunt necesare citări formatate corect pentru a 

identifica sursa ideilor sau faptelor. Stilul de referință poate varia în funcție de 

mai mulți factori, inclusiv tipul scrisului, tema și disciplina specifică și/sau aria de 

cercetare, tipul de publicație (de exemplu, revista /cartea/teza) și editorul. Citarea 

de către alți autori este fundamentală pentru recunoașterea meritului unui autor 

în știință. Citarea este recunoscută în principal sub două forme, și anume ca 

„citare în text” și „referință”. Prima se referă, în general, la includerea 

conținutului folosind cele trei tehnici de parafrazare, rezumare și citare din sursa 

numită. Trebuie remarcat faptul că toate sursele care sunt citate în text trebuie să 
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fie scrise ca intrări de referință la sfârșitul textului, astfel încât cititorii care ar dori 

să citească aceste surse citate să poată prelua informații mai detaliate. 

 

II.3.3. Parafrazarea este o modalitate legitimă prin care se pot face referiri la 

alte surse  pentru susținerea ideilor în lucrările academice. Aceasta implică trei 

pași esențiali de restructurare a expresiei originale, reformularea și schimbarea 

cuvintelor cu sinonimele lor și, în final, recunoașterea sursei originale. Cu toate 

acestea, este posibil să nu fie posibilă schimbarea tuturor cuvintelor, din cauza 

terminologiei implicate în exprimarea originală. Prin urmare, înainte de a înlocui 

cuvintele cu sinonimele lor, este necesar să se diferențieze termenii, care ar trebui 

să rămână aceiași în expresia parafrazată, de celelalte cuvinte care ar trebui să fie 

înlocuite cu sinonimele lor. De asemenea, expresiile parafrazate și originale nu ar 

trebui să aibă neapărat aceeași desfășurare (ca număr de cuvinte/rânduri). Pentru 

a face modificări structurale în exprimarea originală, se pot lua în considerare atât 

delimitarea/separarea formulărilor ample, cât și îmbinarea celor mai scurte. Când 

vine vorba de schimbarea cuvintelor, nu este necesar ca fiecare cuvânt să fie 

înlocuit cu un sinonim. În acest sens, trebuie făcută precizarea că nu este 

nicidecum recomandat a se proceda astfel, deoarece anumiți termeni cheie 

trebuie păstrați în forma inițială în ambele versiuni. 

Fiind o metodă legitimă, parafrazarea nu poate fi considerată drept plagiat, 

condiția fiind de a cita corect sursele. Există, în schimb, așa-numitul „plagiat de 

căutare-înlocuire”, care este o parafrazare falsă, ce se realizează prin schimbarea 

cuvintelor individuale cu sinonime, și fără citarea sursei. Pot apărea probleme cu 

parafrazarea atunci când autorii reexprimă conținutul unor articole de sondaj, în 

care alte studii sunt citate prin parafrazare. Articolele din sondaj rezumă, de 

obicei, constatările și argumentele altor studii, astfel încât cititorii să aibă o 

imagine de ansamblu asupra domeniului de cercetare. Ori, reformularea textului 
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din surse secundare poate schimba sensul ideilor exprimate în articolele originale. 

Prin urmare, în cazul parafrazării unor astfel de studii, trebuie ca autorii să 

găsească articolul original de cercetare, și apoi să citească și să rezume cu atenție 

sursa primară. 

Pentru a parafraza corect, munca depusă trebuie să conțină o idee originală, 

diferită de cea a autorului din care s-a luat informația.  Simpla schimbare a ordinii 

cuvintelor sau a structurii/ordinii propoziției, ștergerea cuvintelor sau expresiilor 

și/sau înlocuirea sinonimelor nu este suficientă dacă ideea autorului original 

rămâne neschimbată în textul celui care „face” lucrarea. Dacă nu se găsește o 

modalitate de parafrazare corectă, atunci se apelează la citare. Tăierea și lipirea 

textelor parafrazate necorespunzător din mai multe surse nu face decât să 

agraveze gravitatea infracțiunii. 

Utilizarea oricărei dimensiuni de text, care este parafrazată corect - dar care 

fie nu este citat, fie care este citat impropriu — constituie plagiat. Aceasta include 

lucrări în care este evident un eșec general de a cita sursele, sau o neglijență gravă 

în citarea acestora. Mai mult decât atât, atașarea unor citări false, înșelătoare sau 

improprii a unor texte parafrazate corespunzător constituie, de asemenea, plagiat. 

 

II.3.4. Rezumatele sunt foarte asemănătoare din punct de vedere tehnic cu 

parafrazarea. În rezumate, scopul este de a transfera ideile principale folosind 

propriile cuvinte. Ca și în cazul parafrazării, este importantă atribuirea ideilor 

rezumatelor, sursei originale. Singura diferență între expresiile parafrazate și cele 

rezumate este legată de lungimea lor. Deși expresiile parafrazate sunt de obicei de 

lungime similară textului original. După cum o sugerează și numele, rezumatele 

sunt mult mai scurte decât expresiile originale. Rezumatele pot fi utile în cazul 

informării cititorilor despre o lucrare extinsă, cum ar fi un articol sau o carte, 

concentrându-se doar pe părțile care sunt relevante pentru discuție. Citarea este 
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o altă modalitate recunoscută și legitimă de a combina alte surse pentru a  

susținerea afirmațiilor în lucrările academice. În cazul rezumatelor, diferența față 

de parafrazare este ca citatele să fie identice cu exprimarea originală. Motivul 

pentru integrarea unei expresii citate este de a oferi un suport autentic, care să 

susțină cele afirmate de autor. Nu este recomandabilă, însă, citarea în exces, 

deoarece acest lucru scade impactul citatelor pentru cititori. De asemenea, este 

importantă implicarea informațiilor citate în exprimarea propriilor idei.  

Deși citatele sunt identice cu exprimarea originală, ar putea exista unele 

excepții. De exemplu, autorul poate dori să elimine unele cuvinte sau expresii din 

textul utilizat pentru a-și forma citatele. În acest caz, cititorul va fi informat cu 

privire la respectivele modificări. 

Pentru a evita orice îngrijorare de acuzație de plagiat, este extrem de 

important ca cititorul să fie informat cu privire la faptul că expresia a fost 

împrumutată dintr-o altă sursă. Pentru a face acest lucru, în stilurile de referință 

recunoscute sunt folosite ghilimele, fie simple, fie duble. Deoarece aceasta este o 

problemă esențială, este recomandabilă verificarea acestui lucru, consultând 

instrucțiunile editorului. În cazul citarii dintr-o altă sursă, trebuie menționat (e) 

numărul (numerele) paginii aferente. Citatele sunt considerate lungi dacă există 

40 de cuvinte sau mai mult. Astfel de citări sunt denumite și citări bloc, deoarece 

sunt prezentate în bloc.  

Spre deosebire de modurile legitime de citare, amnezia de citare se referă la 

un tip de abatere care ar trebui evitată. Omiterea citării unei lucrări relevante a 

unui cercetător, intenționat sau nu, este un astfel de tip de abatere, fiind 

considerată plagiat, în măsura în care o parte a lucrării este reprodusă fără acordul 

cercetătorului. Mai mult, în ciuda utilizării în creștere a publicațiilor electronice, 

există jurnale științifice care încă impun limitări stricte asupra numărului de 

referințe ce pot fi incluse într-o lucrare, contribuind, astfel, la neglijarea 
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bibliografică (ne)intenționată. 

 

II.3.5. Referințe și bibliografie  

Pentru orice lucrare scrisă care utilizează idei sau fapte derivate din alte surse 

sau autori sunt necesare referințe. Indiferent de modalitatea aleasă – parafrazare, 

rezumat, ori citat – sursa trebuie indicată prin referințe specifice (în text, și la 

sfârșitul lucrării). Referirea la surse online, fără a utiliza identificatori persistenți 

și folosind numai URL-urile ca link-uri pot duce la imposibilitatea de a accesa 

sursa. Aceasta se numește „eroare 404” (sursă nevalidă) și se poate întâmpla când 

se citează site-uri web, bloguri sau produse ale editorilor care și-au încetat 

activitatea de publicare, sau au fost mutate. Un caz particular al erorii 404 este 

citarea unei surse inexistente. Aceasta ar putea fi o referință care este 100% 

inventată și un tip de falsificare. O sursă inexistentă este numită „publicație 

fantomă”. Utilizarea identificatorilor, cum ar fi cel de obiect digital (DOI) oferă o 

soluție la această problemă, sistemul DOI funcționând, în prezent, ca un cadru 

generic pentru gestionarea identificării unei game largi de formate. 

Utilizarea iresponsabilă a surselor poate fi definită ca o eroare, din cauza 

practicii neglijente prezente în activitatea de redactare academică, legată de 

utilizarea greșită a materialelor publicate sau nepublicate. Deși se poate afirma, 

empiric, ce este greșit cu utilizarea eronată a sursei, procesul de evaluare a acestei 

erori este o chestiune de interpretare. Eroarea poate fi o greșeală reală în scris, sau 

o interpretare greșită a sursei utilizate. În acest caz, este de competența 

comunității din domeniul de studiu să decidă dacă utilizarea unei surse este 

considerată ca o simplă greșeală, sau ca un act de folosire în mod voit greșit a unei 

surse, ori dacă poate fi considerată ca o viziune acceptabilă asupra subiectului. Pe 

de altă parte, ar putea exista o eroare la citarea surselor. Unele erori tipice de citare 

sunt indicatori obișnuiți ai citarii neglijente, sau ai unei practici slabe de scriere 



46 
 

academică. Uneori, este doar un caz de neatenție. Cu toate acestea, în unele cazuri 

este dificil sau imposibil să se identifice sursa originală. În funcție de context, 

practicile de citare neglijentă pot alimenta suspiciunea că există o problemă de 

plagiat. 

Chiar dacă așa-numita eroare sinceră rezultă din neglijență, nu din 

comportament intenționat (sau rău intenționat), poate fi dificil de diferențiat de 

comportamentul greșit intenționat. A descrie o greșeală în lucrările academice ca 

neintenționată (accidentală, involuntară), sau o eroare sinceră este o interpretare 

a acestei erori. De exemplu, o greșeală de ortografie în scrierea numelui unui autor 

face aproape imposibilă detectarea sursei originale. Cu toate acestea, citarea în 

text și referința sunt prezente; prin urmare, probabil se poate presupune că este 

doar o greșeală, deoarece nu se poate vedea nicio încercare de a ascunde un 

comportament lipsit de etică. 

Pe de altă parte, folosirea textului unui paragraf complet, incluzând greșelile 

de ortografie dintr-o altă lucrare, fără a face referire la lucrarea respectivă, dă 

impresia că aceasta a fost făcută cu scop. Chiar și așa stând lucrurile, tipul și 

numărul de erori găsite în text, precum și contextul specific pot fi indicatori 

pentru a identifica dacă acestea sunt erori intenționate sau neintenționate. Fără 

îndoială, greșelile identificate ca neintenționate vor reduce calitatea lucrării. De 

aceea, utilizarea unui software de gestionare a referințelor pentru a atenua acest 

risc este binevenită. 

În unele cazuri, o listă de surse la sfârșitul unei lucrări scrise este furnizată 

sub formă de bibliografie. Lista de referințe oferă toate sursele care au fost citate 

(la care se face referire) într-un text, în timp ce o bibliografie poate include și alte 

surse considerate semnificative de către autor, pentru realizarea lucrării 

respective (chiar dacă nu sunt utilizate direct, sau citate în corpul textului). 

Decizia de a utiliza lista de referințe sau bibliografia este legată de stilul de 
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referință utilizat. De exemplu, stilul APA nu utilizează bibliografie și necesită 

furnizarea unei liste de referințe. Există diferite stiluri pentru modul de referință, 

respectiv de compunere a referințelor ( acestea pot varia între editori, discipline 

științifice sau instituții). Cu toate acestea, este importantă folosirea constantă a 

unui singur stil de referință (citare) într-o singură lucrare scrisă. Există mai multe 

stiluri de referință (de citare) recunoscute internațional (standard), cum ar fi: 

• Stilul APA (American Psychological Association) pentru psihologie și alte 

științe sociale; 

• Stilul MLA (Asociația Limbii Moderne) pentru literatură, arte și științe 

umaniste; 

• Stilul Chicago: 

- sistem de note și bibliografie pentru istorie, arte și științe umaniste; 

- sistem autor-data pentru științe și științe sociale. 

• stilul Vancouver (științe biologice); 

• Stilul de citare IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

pentru informatică, inginerie electrică și electronică; 

• stilul Harvard pentru științe umaniste și sociale. 

Stilurile de citare între paranteze reduc, de obicei, informațiile pentru 

citarea sursei în text, și oferă detalii aferente la sfârșitul lucrării, cu subtitlul 

„Referințe”, în timp ce alte stiluri pot încuraja utilizarea notelor de subsol pe 

pagina aferentă referitoare la sursa citată. Deși există diferențe stilistice în ceea ce 

privește documentarea intrărilor de referință, oricare dintre aceste stiluri 

încurajează acuratețea și completitudinea lor, prin care se permite cititorilor să 

urmărească sursele enumerate. 

 

II.3.6. Republicare-Reproducere 

Pentru a reutiliza în mod echitabil orice text, ilustrații, diagrame, tabele, 
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fotografii sau alt material din surse publicate anterior este necesară permisiunea 

oficială a editorului și/sau a autorului. Permisiunea de reproducere se acordă în 

formă scrisă, prin semnarea unui acord de licență, prin care o parte, anume 

deținătorul dreptului de autor acordă permisiunea celeilalte părți, utilizatorul 

lucrării să o folosească, specificând tipul de utilizare permis asupra căruia s-a căzut 

de acord. Licența este mijlocul de a conveni asupra prevederilor de utilizare, 

cuantumul remunerației, procedurile și termenul de plată a remunerației. 

Indiferent dacă este necesară sau nu permisiunea, se recomandă ca atât editorul, 

cât și autorul să fie într-o relație contractuală, înainte de a utiliza materiale de 

acest tip. Reeditarea unei publicații anterioare a aceluiași autor nu este abatere, 

dar faptul de a nu se face referire la publicația anterioară, atunci când se utilizează 

extrase într-o nouă publicație este considerată abatere. Reeditarea unei publicații 

anterioare, integrală sau parțială, de către un alt editor necesită permisiunea 

oficială a proprietarului,  adesea editorul original care deține drepturile de 

proprietate. 

 

II.3.7. Retractarea 

Există două tipuri de retractări. În primul rând, retragerea poate fi inițiată 

de către un editor sau un redactor-șef, adesea din cauza neglijenței în cercetare 

(defecte în cercetare), a altor abateri dovedite, sau a unei conduite suspecte 

ridicate (așa-numita „retractare a editorului”). În unele cazuri, editorii furnizează 

note publice cu o publicație, cum ar fi „errata” sau „erratum”, care indică anumite 

corecții făcute de editor din cauza, de exemplu, a unor erori de formatare a  

manuscrisului. Aceasta nu este o retragere, și nici o conduită greșită. Alte corecții 

ar putea fi făcute de către autori dacă redactorul-șef permite acest lucru. 

Asemenea corecții poartă o notă de „rectificare”. În al doilea rând, retragerea 

poate fi inițiată de un autor dacă acesta identifică erori în analiza datelor care 
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invalidează rezultatele și concluziile cercetării, sau orice alt motiv serios care face 

publicarea inexactă sau înșelătoare (așa-numita „auto-retractare”). 

În volumul Harbrace College Handbook, autorul precizează că „parafraza 

este o reformulare a unei surse în aproximativ același număr de cuvinte. […] 

Parafraza despre munca altcuiva ar trebui să onoreze două principii importante: 

versiunea prezentată ar trebui să fie aproape în întregime în propriile cuvinte, iar 

acestea ar trebui să transmită cu acuratețe conținutul pasajului original. […] Când 

cuvintele unui autor nu sunt incluse între ghilimele, ele nu vor fi amestecate cu 

propriile cuvinte, chiar dacă structura propoziției este diferită. La fel de 

important, este greșit a crede că se pot înlocui cuvintele unui autor cu sinonime, 

păstrând în același timp structura propoziției. Ambele sunt plagiate, chiar dacă 

este citată sursa (Hodges, 1998).”  

În rândul cursanților apare tendința de a avea mai multe probleme atunci 

când scriu în timp ce se documentează de pe Internet (de multe ori, aceasta se 

întâmplă pentru că lucrează în ultimul minut). Se spune cam așa: „În regulă, iată 

un site bun, voi folosi o parte din asta, copy-paste. Iată un alt site bun, voi folosi 

o parte din asta, copy-paste ...” 

Pe măsură ce elevul/studentul scrie lucrarea, de cele mai multe ori uită să 

introducă ghilimele și citatele, amestecând intenționat sau accidental sursele. De 

ce este aceasta o problemă? Pentru că fără a indica în mod clar fiecare citat și 

parafrază, lectura lucrărilor cursanților devine o reală provocare pentru cadrul 

didactic. Care material provine, din ce sursa? Furnizarea unei liste de lucrări 

„citate” la sfârșitul lucrării nu are sens dacă nu există citări în corpul lucrării în 

sine! Cursantul nu trebuie să lanseze o astfel de provocare.  

Dezvoltarea societății informaționale și a mass-media generează 

accesibilitatea la internet și ușurința de a copia, modifica, partaja și disemina 

sursele de informații preluate de pe web. Cursanții și-au cultivat propriile abilități 
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de căutare, depinzând, cel mai probabil, de sursele rapide și ușoare de pe internet 

pentru a „se informa”. Efortul de documentare realizat prin accesarea de volume 

și lucrări în cadrul bibliotecilor pare a aparține mai degrabă trecutului.  Ușurința 

accesului la Internet constituie componenta majoră de promovare a plagiatului în 

rândul cursanților. Tehnologia a apărut ca principalul dispozitiv de comunicare 

care oferă acces comod și rapid la idei și informații în mod virtual și, cu ușurința 

de a copia, prezintă șansele și opțiunile de a induce în eroare și de a manipula. 
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