Disciplina: Etică și integritate academică
Nr.
Locul desfăşurării cursului
crt.

Nr.
credite

Titularul disciplinei

1.

Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologii
Informaționale

1

Conf.dr.ing. Ligia Cremene

2.

Facultatea de Ingineria Materialelor și
a Mediului

4

Prof.dr.ing. Ionel Chicinaș

3.

Facultatea de Inginerie Electrică

2

ȘL dr.ec. Ștefan Cîrstea

Facultatea de Litere, CUNBM

4

Conf.univ.dr. Daniela Dunca

Facultatea de Inginerie, CUNBM

2

ȘL dr.ing. Mihaela Șteț

4.

5.

Domeniul de doctorat
Calculatoare si tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Matematică
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Inginerie industrială
Inginerie mecanică
Inginerie și management
Arhitectură
Inginerie civilă și instalații
Inginerie electrică
Filologie
Filosofie
Matematică - CUNBM
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - CUNBM
Inginerie mecanică - CUNBM
Inginerie și management - CUNBM

1

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Inginerie Electrică
Electroenergetică&Management
Master
TMPACIE+SMCIE+SSEA+MSEM
IF-învăţământ cu frecvenţă
-

2. Date despre disciplina
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Limba predare
2.3 Titular curs
2.4 Titular activitati de
laborator/seminar/proiect
2.5 Anul de studii I 2.6 Semestrul

I/9

Management

Șef lucr.dr. ec. Ștefan Cîrstea - stefan.cirstea@enm.utcluj.ro

Nr.
săpt.

14

2.7 Evaluarea colocviu
Aplicaţii

Curs

[ore/săpt.]
S L P
1

Curs

2.8 Regimul disciplinei
Aplicaţii
[ore/sem.]
S L P
14

3.1 Număr de ore pe săptămână
1
3.2 din care curs
0
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5 din care curs
0
3.6
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
50
3.8 Total ore pe semestru
64
3.9 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competente
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a aplicaţiilor

Stud.
Ind.

4
aplicaţii
aplicaţii

Nu este cazul

Nu este cazul
Existenta tehnologiilor multimedia
Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile
închise sau cu modul silentios activat.
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de
comun acord cu studenţii.

1

Credit

9

TOTAL

3. Timpul total estimat
An/
Denumirea disciplinei
Sem

Etică şi integritate academică
Romana

1
14
Ore
30
2
14
2
2

6. Competenţe specifice acumulate
•

Competente profesionale

•
•
•
•
•
•
•

Competenţe transversale

•
•
•
•
•
•

Îmbunătăţirea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare a unor situaţii cu
semnificaţie morală.
Dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a instrumentelor gândirii morale în viaţa
de zi: puterea de discernământ, raţiune şi argumentare, susţinerea unui punct de vedere
ş.a.
Demonstrarea
dobândirii
unor
abilităţi
de
identificare,
evaluare
şi
construcţie/deconstrucţie a soluţiilor unor dileme morale.
Cunoaşterea şi identificarea celor mai bune metode de soluţionare a problemelor de
etică.
Competența de limitare, identificare și soluționare a situațiilor potențial conflictuale cu
implicații de natură etică;
Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională;
Elaborarea de proiecte profesionale prin utilizarea unor metode și principii consacrate
în domeniul de studiu: etică și deontologie profesională
Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor
şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Conştientizarea raportului dintre responsabilitate, încredere, loialitate, pe de o parte, şi
obţinerea succesului financiar şi profesional, pe de altă parte.
Cunoaşterea principalelor domenii în care apar dileme etice, precum şi a modalităţilor
de soluţionare a acestora.
Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacităţii de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competentelor specific acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice eticii şi
integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei
cariere profesionale responsabile, conduita morală fiind un
important reper al profesionalismului.
7.2 Obiectivele specifice
• Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a
principalelor puncte de vedere privind etica academică;
• Dezvoltarea abilităților de identificare și soluționare a
problemelor cu implicații de natură etică (dileme etice);
• Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru
intelegerea, respectarea, elaborarea, implementarea codurilor de
etică si integritate profesională
• Dobândirea capacităţii de a identifica diferenţele dintre etică,
morală şi moralitate.
• Posibilitatea elaborării unor opinii personale legate de legea
morală, conştiinţa morală şi responsabilitatea morală.
• Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu de
norme morale şi valori comune pentru domeniul afacerilor.
8. Conţinuturi
8.1. Curs (programa analitica)
8.2. Aplicaţii (seminar)
1

Etica în afaceri: etimologie, concepte, definiţii, misiune, domenii şi
diviziuni

2

Metode de
predare

Observaţii

Metode de
predare
Prelegere,
discuția,

Observaţii
14 ore

2
Etica teoretică vs. etica aplicată; Dileme etice
studiul de caz,
brainstorming,
3
Devianţa tolerată. De ce îi tolerăm pe devianţi?
problematizar
4
Perspectiva psihologiei contemporane asupra eticii şi integrităţii.
ea, probleme
5
Plagiatul - Probleme etice ale cercetării şi publicării
și exerciții
6
Codurile etice profesionale
7
Viitor și perspective: instituţionalizarea eticii
Bibliografie:
1. Miroiu, A., (1995). Etica aplicata. Bucuresti: Editura Alternative, Filosofie & Societate
2. Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti: Editura Litera
3. Boncu, S. (2000). Devianţa tolerată. Iași: Editura Universităţii Al. I. Cuza.
4. Chiriac, Violeta, trad. (2005), Etica și eficiența profesională, Ediția a - II-a, Editura All, București
5. Crăciun, D. (2005). Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor,
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la acest
nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

10.2 Metode de evaluare

-

-

Verificări pe parcurs, și participare
la rezolvarea problemelor;
Proiect/Test scris
10.4 Standard minim de performanţă
N > 5 = ADMIS
Seminar

19.09.2018

Nota seminar (nota S)

10.3

Ponderea din
nota finală
-

100%

Nota proiect (nota P)

Șef lucr.dr. ec. Ștefan Cîrstea

Data avizării în departament

Director departament
Prof. dr. ing. Sorin Gh. Pavel

3

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Cîrstea Ştefan Dragoş

Adresă

Str. Năsăud, nr. 22, Cluj-Napoca, Cluj, România

Telefon

0745.301093

E-mail

stefan.cirstea@enm.utcluj.ro

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2016 – prezent
Şef lucrări
Predare curs şi seminar le disciplinele: Bazele Managementului, Management şi Marketing,
Marketingul produselor şi serviciilor. Pregatirea suporturilor de curs, a materialelor pentru seminar si a
documentatiei de evaluare a studentilor. Evaluarea proiectelor şi referatelor prezentate de către
studenţi în cadrul seminariilor Coordonarea lucrărilor de licenţă. Activitati de cercetare. Scrierea si
implementarea de proiecte finanţate din surse naţionale sau internaţionale.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Activităţi de învăţământ
Februarie 2015 – Februarie 2016
Cadru didactic asociat - plata cu ora – Catedra de Electroenergetică şi Management
Predare seminarii la disciplinele: Management şi Marketing, Marketingul produselor şi serviciilor
Pregatirea materialelor pentru seminarii. Evaluarea proiectelor şi referatelor prezentate de către
studenţi în cadrul seminariilor.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Activităţi de învăţământ
Martie 2012 - Prezent
Responsabil Mediu
Verificarea si coordonarea activitatilor de gestiune deseuri. Urmarirea avizelor si autorizatiilor specifice
activitatii. Gestionearea relatiei cu autoritatile de mediu, autoritatile locale si nationale pe linie de
mediu. Dezvoltarea activitatilor de mediu in cadrul firmei. Evaluarea impactului de mediu.
Managementul situatiilor de urgenta. Proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea in
functiune si imbunatatirea sistemului de management de mediu si a intregii activitati in domeniul
protectiei mediului. Efectuarea de instruiri interne pe linie de protectia mediului.
SEV SIB FARM SRL Sibiu
Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
Octombrie 2010 – Martie 2012
Responsabil Calitate-Mediu
Realizarea de audituri interne ale sistemului integrat de management. Verificarea si coordonarea
activitatilor de gestiune deseuri la nivel de grup. Gestionearea relatiei cu autoritatile de mediu,
autoritatile locale si nationale pe linie de mediu. Dezvoltarea activitatilor de mediu in cadrul firmei.
Coordonearea si verificarea intocmirii procedurilor specifice si a formularelor in ceea ce priveste ISO
9001; ISO 14001 si OHSAS 18001. Proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea in
functiune si imbunatatirea sistemului de management de mediu si a intregii activitati in domeniul
protectiei mediului. Efectuarea de instruiri interne pe linie de protectia mediului.
REMATINVEST SRL Cluj-Napoca
Reciclarea deşeurilor
Mai 2009 – Octombrie 2010
Director zonal Cluj

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Gestionarea achiziitiilor zonei arondate, precum si identificarea de noi furnizori. Urmarirea contractelor
in desfasurare. Coordonarea celor 7 puncte de colectare din jud. Cluj si Bistrita. Intocmirea de
rapoarte către management. Studierea şi propunerea de metode de eficientizare şi optimizare atat a
costurilor cat şi a veniturilor pentru a oferi un randament maxim al activităţii
REMATINVEST SRL Cluj-Napoca
Reciclarea deşeurilor

Perioada

Iunie 2007 – Mai 2009

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator contracte

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Intocmirea documentaţiei aferentă contractelor companiei. Dezvoltarea şi gestionearea relaţiile cu
clienţii, atat interne cat şi externe. Organizarea formalităţilor vamale şi cele aferente transporturilor.
Intocmirea de rapoarte către management. Verificarea facturilor de prestari servicii (transport,
inspectii, incarcare, asigurare). Urmarirea si solutionarea reclamatiilor calitative si a diferentelor
cantitative. Transmiterea de instructiuni de livrare la furnizori. Intocmirea contractelor de vanzarecumparare respectiv prestari servicii si anexelor la acestea.
REMATINVEST SRL Cluj-Napoca
Reciclarea deşeurilor
Octombrie 2005 – Iulie 2007
Cadru didactic asociat - Catedra de management
Predare seminarii la disciplinele: Etica în afaceri, Economia întreprinderii, Transporturi şi expediţii
internaţionale. Pregatirea materialelor pentru seminarii. Evaluarea proiectelor şi referatelor prezentate
de către studenţi în cadrul seminariilor. Evaluarea activităţii şi participării studenţilor la seminarii.
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Activităţi de învăţământ

Perioada

August 2003 – Martie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator agenţie de voiaj

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Organizarea şi supravegherea activităţii agenţiei. Eliberarea listelor de pasageri pentru fiecare cursă.
Coordonarea autocarelor cu plecare din Cluj-Napoca. Soluţionarea reclamaţiilor primite de la clienţii
agenţiei. Colaborarea cu autorităţile locale.
Dacos SRL Rm. Vâlcea, PL Cluj-Napoca
Transport rutier de persoane

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specializare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specializare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2007 - 2015
Doctor in economie
Domeniu de studiu: management
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
2005 - 2006
Diploma de master - media de absolvire:10
Managementul dezvoltării afacerilor
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
2001 - 2005
Economist/ Diploma de licență – media examenului de licență: 9.25
Turism-Servicii
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute

Engleză, Franceză, Italiană

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Italiană

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Abilităţi excelente de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de director zonal.
Spirit creativ. Inclinare către muncă în echipă.
Abilitaţi de negociere. Gestionarea eficientă a conflictelor şi neînţelegerilor.
Leadership (prin coordonarea unei echipe de peste 50 de persoane).
Spirit organizatoric (experienţă in coordonarea unui punct de lucru).
Orientare către atingerea rezultatelor şi respectarea termenelor ( activarea in departament comercial
şi urmarirea derularii unor contracte).
Gestionarea de bugete si obiective de îndeplinit.
Excelente abilităţi de evaluarea a riscurilor.
O buna cunoastere a normelor PSI (Certificat calificare profesionlă pentru cadru tehnic PSI).
Cunoştere ridicata a sistemelor de control al calităţii, mediului şi securităţii in muncă (Certificare
Manager sisteme de management de mediu).
Nivel ridicat de cunoaştere a legislaţiei de mediu.
O buna planificare şi supraveghere a planurilor de mentenanţă şi reparaţii.
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Programe contabile: WinMentor, Asis.
Cunoştiinţe elementare de Photoshop, Archicad, Corel Draw.

Activitate de cercetare Autor si co-autor:

1 carte de specialiatet
3 articole indexate Web of Science in jurnale cu IF > 0.01
14 articole indexate BDI
5 articole articole / studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings
3 granturi/proiecte de cercetare - membru in echipa de implementare

