
                                                        

 
Masa rotundă  

„Etica în organizații: aspecte teoretice și aplicative” 
Activitate organizată în format online  

Chișinău, Republica Moldova 
Vineri, 18 martie 2022 

 
 
Comitetul organizațional 
 
România 
Viorel VIZUREANU, profesor universitar, doctor în filosofie,  
Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București 
 
Ucraina 
Larisa KOMAHA, profesor universitar, doctor habilitat în filosofie,  
Director interimar al Institutului Educațional și Științific de Management și Administrație Publică, 
Universitatea Națională „Taras Shevchenko” din Kiev 
 
Republica Moldova 
Dumitru DODUL, conferențiar universitar, doctor în filosofie, Directorul Departamentului Filosofie și 
Antropologie, Universitatea de Stat din Chișinău 
Angela ZELENSCHI, conferențiar universitar, doctor în filosofie, Departamentul de Filosofie și 
Antropologie, Universitatea de Stat din Chișinău 
Alexandru LUPUȘOR, lector universitar, Departamentul de Filosofie și Antropologie,  
Universitatea de Stat din Chișinău 
 
 

AGENDA  
 

Link de acces:  https://staffweb.zoom.us/j/99953456274 

Limbile de lucru: română, rusă, engleză  

Ora Activitatea 
9.30 -
10.00 Înregistrarea participanților 

10.00 - 
10.15 

Mesaje de bun venit: 
 
Conferențiar universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, Rector al Universității 
de Stat din Moldova 
Profesor universitar, doctor în filosofie Viorel VIZUREANU,  Decanul Facultății 
de Filosofie, Universitatea din București 
Profesor universitar, doctor habilitat în filosofie Larisa KOMAHA, Director 
interimar al Institutului Educațional și Științific de Management și Administrație Publică, 
Universitatea Națională „Taras Shevchenko” din Kiev 
 

 Sesiune de prezentări științifice 
 
Moderatori:  
Conferențiar universitar, doctor în filosofie Angela ZELENSCHI  
Lector universitar Alexandru LUPUȘOR 
 

https://staffweb.zoom.us/j/99953456274


                                                        

Ora Activitatea 
10.15 -  
10.30 

 
 

 
„Independența în gândire a organizațiilor” 
 
Emilian MIHAILOV, România 
 
Doctor în filosofie, conferențiar universitar, Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din București.  
Director al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA).       
Coordonator al proiectului de cercetare exploratorie „Etica oamenilor 
viitorului: dezvoltarea unui cadrul pluralist de evaluare a tehnologiilor 
de bioameliorare”. 
 

  
10.30 -  
10.45 
 

 

 
„Strategii, mecanisme și intervenții de 
managementul eticii în organizații” 
 
Mihaela CONSTANTINESCU, România 
 
Lector universitar, Facultatea de Filosofie, Universitatea din 
București. 
Director Executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA).       
Director al proiectului de cercetare CoMoRe (2021-2022) - 
„Responsabilitate morală colectivă: de la organizații la sisteme 
artificiale. O re-evaluare a cadrului Aristotelic”, finanțat de UEFISCDI. 
Anterior activității academice a acumulat o experiență de peste 15 ani 
de consultanță în comunicare în sectorul public, privat și 
neguvernamental, fiind totodată co-fondator al Asociației pentru 
Educație în Științe Socio-Umane (ESSU). 
 

   
10.45 -  
11.00 
 

 

 
„Infrastructura etică în organizație: 
probleme de funcționare” 
 
Tetiana VASYLEVSKA, Ucraina 
  
Doctor habilitat în administrația publică și doctor în filosofie, profesor 
universitar, Departamentul de Politici Publice, Institutul Educațional 
și Științific de Management și Administrație Publică, Universitatea 
Națională „Taras Shevchenko” din Kiev. 
Expert în programele Consiliului Europei și ale Congresului 
Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei în probleme de 
transparență și etică.  
Membru al Grupului de lucru interdepartamental pentru dezvoltarea 
culturii organizaționale, promovarea principiilor etice și respectarea 
egalității de gen în serviciul public, membru al Comitetului de etică al 
Asociației de afaceri din Ucraina „Young Business Club” și membru al 
organizației societății civile „Centrul de Etică Aplicată şi Profesională”. 
Consultant, expert, formator în domeniul eticii în administrația 
publică. 
 

http://comore.ccea.ro/comore-project/


                                                        

Ora Activitatea 
11.00 -  
11.15 
 

 

 
„Leadershipul etic în organizații: un 
avantaj sau o povară?” 
 
Roman PIATKIVSKYI, Ucraina 
 
Doctor în filosofie, conferențiar universitar, Departamentul de 
Management și Administrație Publică, Universitatea Națională 
Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk.  
Consultant, expert, formator în domeniul asigurării integrității și 
bunei guvernări în administrația publică.  
 

11.15 -  
11.30 
 

 

 
„Aspecte ale implementării bioeticii în 
instituțiile medicale din Republica 
Moldova” 
 
Vitalie OJOVANU, Moldova 
 
Doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, șef al Catedrei de 
filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”. 
Expert al UNESCO în Etica științei şi Bioetică, membru fondator şi 
vice director al Centrului Național de Bioetică, membru al Comitetului 
National de Expertiză Etică a Studiilor Clinice. 
 

11.30 -  
11.45 
 

 

 
„Specialistul în domeniul eticii aplicate: 
formare, rol și responsabilități” 
 
Angela ZELENSCHI, Moldova 
 
Doctor în filosofie, conferențiar universitar, Departamentul de 
Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova. 
Formator în domeniul comunicării, comportamentului 
organizațional și eticii în administrația publică.  
 

  
11.45-
12.15 

Sesiune de discuție  
 

12.15 - 
12.30 

Discuții privind perspectivele de colaborare  

 
Toți participanții la masa rotundă vor primi Certificatul de participare.  
Pentru a vă înregistra completați formularul de participare.  
 
Date de contact pentru informații suplimentare:  
e-mail: angela.zelenschi@usm.md; mobil: +373 79622671 

https://docs.google.com/forms/d/1zdqlu1X73VX24jJawHzUryq4Id-a7pr2vIF9E7r7Sgg/edit
mailto:angela.zelenschi@usm.md

