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Prefaţă
Volumul de faţă reuneşte articole scrise
de studenţii de la programele de studii
Administraţie Publică şi Drept din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică - Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava, sub coordonarea D-lui Conf. Univ. Dr.
Antonio Sandu. Temele abordate se situează
printre cele mai delicate probleme ridicate de
etica administraţiei publice, dar şi de
controversatul subiect al atitudinii studenţilor
faţă de viaţa sexuală.
Interesul studenţilor pentru domeniul
abordat concretizat în publicarea rezultatelor
cercetării lor ştiinţifice şi curajul de a supune
dezbaterii publice argumentele şi concluziile
unui demers amplu şi dificil sunt, fără îndoială,
lăudabile.
Prin publicarea acestei cărţi, profesorul
coordonator, de pe o parte, încurajează şi
mobilizează comunitatea studenţească să intre în
competiţie cu studenţii de aici şi de pretutindeni
iar, pe de altă parte, motivează autorii să
persevereze.
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În lupta dascălului de a-şi readuce
discipolii în biblioteci nu numai pentru
susţinerea examenelor, volumul de faţă stârneşte
curiozităţi, ceea ce-i oferă o şansă în plus să
devină un titlu căutat.
Cititorul este provocat să-şi exprime
propriile opinii şi să se regăsească sau nu în
concluziile formulate de autori.
Studenţii au folosit o bibliografie bogată
şi au aplicat metode de cercetare actuale şi
eficiente.
Mesajul transmis de întreaga echipă este
acela de a îndrăzni şi de a vă invita să reflectaţi
asupra opiniilor formulate de tinerii cercetători.
Conf. Univ. Dr. Camelia Maria Cezara

IGNĂTESCU
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Cuvânt înainte
Volumul de faţă reprezintă materializarea
colaborării cu studenţii din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică a
Universităţii “Ştefan cel Mare din Suceava”
specializările Drept şi Administraţie Publică.
Aceasta colaborare s-a desfăşurat în cadrul
seminariilor, la disciplinele Sociologie Juridică şi
respectiv Etică şi Transparenţă în Administraţia
Publică, pe care am avut privilegiul să le susţin în
cadrul Facultăţii menţionate, în anul universitar
2013-2014.
Proiectarea seminariilor a fost realizată
pornind de la abordarea construcţionistă şi
apreciativă a predării filosofiei (eticii) şi respectiv
a ştiinţelor sociale, pe care am teoretizat-o într-o
serie de articole anterioare (Sandu, 2010; Sandu,
2011; Sandu, Ponea, 2012).
Desfăşurarea seminariilor a avut la bază
abordarea acestora din perspectiva modelului
cafenelei filosofice, ca formă specifică a practicii
filosofice. Diferenţa faţă de modelul clasic al
cafenelei filosofice constă în raportarea
discuţiilor la conţinutul disciplinei filosofice,
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sociale sau umaniste studiate şi la bibliografia
recomandată în fişa disciplinei.
Fundamentarea teoretică a modelului
cafenelei filosofice1 porneşte de la teoria
habermasiană a acţiunii comunicative şi de la
ideea acestuia de geneză a sferei publice în
cafenelele literare văzute ca spaţii ale dezbaterii
publice (Habermas, 1987). Modelul de filosofie
practică numit philosophy cafe (cafe-philo) se
dovedeşte a fi un cadru al discuţiilor cu caracter
filosofic general, temele fiind dintre cele mai
variate, fără a implica o filosofare profesionistă.
Fondatorul acestei practici filosofice a fost Marc
Sautet (1995), prima cafenea filosofică fiind
deschisă de acesta în Paris 1992 (Chaplin, 2007).
Modelul abordat de noi are în vedere atât
practica cafenelei filosofice propuse de Sautet,
cât şi regulile investigaţiei participatorii de tipul
world cafe (Slocum, 2005), transferate la nivelul
comunicării didactice.

Textul preluat şi adaptat din articolul în curs de publicare
în limba engleză Sandu, A. (2014a). In digital pursuit of
happiness. Appreciative ethics and virtual philosophical
café. In printing in Michael Weiss (coord)., The Socratic
Handbook. Methods and Manuals for Applied Ethics and
Philosophical Practice, Germany: Lit Publishing.
1
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Participanţii la workshopuri abordează o
varietate de teme - în conformitate cu specificul
disciplinei - acestea fiind doar un pretext pentru
exerciţiul capacităţilor raţionale, într-o atmosferă
degajată.
Acest model a fost aplicat în
desfăşurarea seminariilor Etică şi Transparenţă
în Administraţia Publică. În mod practic a fost
sugerat studenţilor să realizeze o analiză
secundară, din perspectivă etică, a problematicii
studiate în cadrul propriilor lucrări de licenţă.
În viziunea noastră, toate sferele
Administraţiei Publice sunt infuzate de valori
etice şi ar trebui să se bazeze pe practici etice.
Etica în Administraţia Publică nu este, în opinia
noastră, limitată la simpla observare a unui Cod
Etic sau Deontologic şi aplicarea acestuia în
practica
profesională.
Specialistul
în
Administraţie Publică ar trebui să aibă
competenţa de a realiza o reflecţie etică asupra
practicii profesionale proprii sau a celorlalţi
colegi, să înţeleagă valorile şi principiile etice
care jalonează activitatea instituţiilor publice în
care lucrează. Reflecţia etică cu privire la tema de
licenţă are în viziunea noastră rolul de a dezvolta
capacitatea viitorului profesionist de a analiza
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atât fundamentele deciziei administrative, cât şi
consecinţele acesteia.
Datorită caracterului inovator al
abordării, studenţii capătă abilităţi de reflecţie
autonomă în spatele unei bibliografii consultate
pentru realizarea cercetării. Abordarea unei teme
dintr-o altă perspectivă cu care este deja
familiarizat, îi conferă viitorului profesionist o
perspectivă de gândire independentă “out of the
box”. Solicitând studenţilor realizarea unor eseuri
cu grad ridicat de autonomie faţă de sursele
bibliografice, am urmărit să transformăm
activitatea de seminar într-una specifică, de tip
cercetare-învăţare.
În cadrul seminariilor de sociologie
juridică am propus de asemenea o activitate de
cercetare- învăţare care să familiarizeze studenţii
cu metodologia cercetării sociologice. Practic,
studenţii au avut de ales o temă de cercetare, de
identificat o bibliografie semnificativă pe tema
respectivă şi de realizat o trecere în revistă a
respectivei bibliografii. În urma lecturilor
bibliografice participanţii urmau să identifice
propriile interese de cercetare din cadrul temei.
În baza intereselor de cercetare au fost
stabilite obiectivele cercetării şi dimensiunea
metodologică a acesteia.
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Tinerii cercetători au avut libertatea de a-şi
selecta opţiunea metodologică cantitativă sau
calitativă, de a construi instrumentele de
cercetare şi de a desfăşura efectiv cercetarea.
Supervizarea cercetării a avut în vedere mai ales
dimensiunea metodologică, fără a formula
recomandări în ceea ce priveşte temele sau
abordarea particulară a cercetării. Învăţarea prin
cercetare ne-a permis să construim cadrul în care
studenţii să îşi dezvolte potenţialul de cercetător
şi în acelaşi timp independenţa cognitivă şi
capacitatea de expunere a propriilor idei.
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