
RAPORTUL  ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ  

A UNIVERSITĂȚII SAPIENTIA PENTRU ANUL 2020 

 

 

Comisia de etică a Universității Sapientia a fost numită prin prin Decizia Rectorului 

Universității Sapientia nr. 513/28.10.2019, în următoarea componență: 

- Conf. univ. dr. Máthé István; 

- Conf. univ. dr. Vaslobán Éva; 

- Conf. univ. dr. Sztranyiczki Szilárd; 

- Dr. Sorbán Angella – șef birou cercetare și granturi; 

- Boga Zsuzsanna – student; 

- Zsigmond Erika – consilier juridic.  

Misiunea Comisiei de etică a Universității Sapientia este să asigure aplicarea 

dispozițiilor Codului de etică și deontologie universitară din cadrul Universității Sapientia. 

Comisia de etică din cadrul univerisității funcționează având în vedere prevederile Codului de 

etică și deontologie universitară al Universității Sapientia, Regulamentul de funcționare a 

Comisiei de etică, Carta Universității Sapientia, Legea nr. 1/2011 a educației naționale și în 

conformitate cu alte prevederi legale din domeniu.  

Activitatea Comisiei de etică a fost guvernată de principiile și valorile promovate prin 

Codul de etică și deontologie universitară al Universității Sapientia, respectiv: libertatea 

academică, autonomia personală, justețea si echitatea, profesionalismul, cinstea și onestitatea, 

transparența, responsabilitatea personală, socială și profesională, bunăvoința și grija, respectul 

și toleranța, obligativitatea și nepărtinirea în cunoașterea meritelor.  

În vederea prevenirii şi descoperirii eventualelor tentative de plagiat, Universitatea 

Sapientia a achiziţionat și a implementat sistemul de antiplagiat performant „Turnitin”. 

În perioada la care se referă prezentul raport, Comisia de etică a desfășurat 

următoarele activități:  

 

1) Formularea unor propuneri privind modificarea și completarea  

regulamentelor universitare privind desfășurarea activităților didactice în mediul online 

 

Comisia de etică a formulat mai multe propuneri privind modificarea și completarea 

Codului de etică și deontologie universitară al Universității Sapientia, precum și a 

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică, prin implementarea unor reguli clare și 

precise de desfășurare a activităților didactice în mediul online, a protecției dreptului de autor 

și anumitor drepturi conexe dreptului de autor, precum și pentru implementarea GDPR în 

învățământul online la nivel de universitate.   

 

2) Analiza a trei cazuri de abatere de la etica universitară 

 

 Rezumatul cauzelor:  

a) În data de 05.06.2020, Comisia de Etică din cadrul Universității Sapientia a primit o 

sesizare prin email din partea a 13 cadre didactice de la Departamentul de Lingvistică 

Aplicată a Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș din cadrul Universității 

Sapientia, trimisă prin e-mail președintelui comisiei, prin care s-a reclamat comportamentul 

inadecvat al studenților în cadrul activităților didactice desfășurate în mediul online.  

Decizia Senatului nr. 

2456/22.01.2021. anexa 1. 



Comisia de Etică din cadrul Universității Sapientia a folosit timpul şi resursele sale în 

înţelegerea pertinentă a acestui conflict, solicitând petiționarilor – în conformitate cu 

prevederile procedurale impuse de Codul de etică şi deontologie universitară, precum şi a 

Regulamentului său de funcţionare ‒ să depună sesizarea la Rectorat în plic sigilat. De 

asemenea, s-a adus la cunoștința petiționarilor obligativitatea menționării în petiție a unor 

informații relevante referitoare la identitatea persoanelor reclamate (inclusiv datele de 

contact), fapta/faptele săvârşită/săvârșite, data şi locul săvârşirii, eventualii martori, dovezile 

propuse, precum și alte informaţii considerate relevante. După epuizarea acestei faze 

procedurale, petiționarii au retras sesizarea. Chiar dacă petiția nu a fost analizată în fapt, 

datorită gravității faptelor descrise în sesizare, Comisia de etică a propus modificarea și 

completarea regulamentelor universitare în sensul implementării unor proceduri precise și 

legale în ipoteza desfășurării activităților didactice în mediul online. 

 

 

b) În data de 07.08.2020, Comisiei de Etică din cadrul Universității Sapientia i-a fost 

transmisă, în plic închis, sesizarea din partea a 4 cadre didactice din cadrul Facultății de 

Științe și Arte din Cluj-Napoca a Universității Sapientia, înregistrată sub nr. 329/07.08.2020 

la Rectoratul Universității Sapientia. În sesizare petiționarii au reclamat faptul că la data de 29 

iulie 2020 un asistent universitar din cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca din 

cadrul Universității Sapientia și-a agresat fosta prietenă în centrul mun. Cluj-Napoca. Potrivit 

sesizării, femeia a fost bătută în continuu timp de câteva minute. În urma acestui incident 

făptuitorul a fost reținut pentru 24 de ore, s-a deschis un dosar de urmărire penală, iar bărbatul 

a fost pus sub măsura controlului judiciar.  

În analizarea cazului, Comisia de etică a urmat toate demersurile procedurale permise 

de Codul de etică şi deontologie universitară, precum şi a Regulamentului său de funcţionare, 

a fost preocupată permanent pe parcursul investigaţiei sale să reţină corect starea de fapt şi de 

drept, să nu genereze prin decizia sa dezechilibru și inechitate, iar în final să găsească soluţia 

echitabilă, justă moral şi etic.  

Într-o primă etapă, Comisia de Etică și Deontologie Universitară din cadrul 

Universității Sapientia a declarat sesizarea reclamanților admisibilă și a decis sesizarea 

rectorului Universității Sapientia în vederea numirii unei Comisii de disciplină în vederea 

analizării cazului în speță.  

În vederea soluționarea sesizării, au fost administrate următoarele proceduri și 

mijloace de probă:  

- note  scrise ale petenților, al cadrului didactic acuzat, precum și al persoanei 

vătămate; 

- cerere de informații de la Poliția mun. Cluj-Napoca. 

În cursul administrării probelor, în data de 18.08.2020 asistentul universitar în speță a 

demisionat din funcție. Comisia de etică a fost informată în acest sens printr-o înștiințare 

transmisă de către Rectorat. Demisia asistentului universitar a intrat în vigoare de îndată, fără 

preaviz, fiind acceptată de Rectorul universității.   

Având în vedere că cadrul didactic acuzat și-a pierdut calitatea de salariat al 

universității, Comisia de etică a clasat cazul. 

Chiar dacă petiția a fost clasată, datorită gravității faptelor descrise în sesizare, 

Comisia de etică a propus introducerea unor noi texte în completarea art. 62 din Regulamentul 

intern de funcționare, astfel:  

„Art.62. Abaterile grave care pot conduce la desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă sunt (enumerarea este exemplificativă, nu este limitativă):” 

 „(12) activități de încălcare a normelor de comportare care dăunează interesului 

învățământului și prestigiului universității”). 



c) În data de 10.08.2020, Comisiei de Etică din cadrul Universității Sapientia i-a fost 

transmisă o scrisoare deschisă din partea a numitei E.B., înregistrată sub nr. 330/10.08.2020 la 

Rectoratul Universității Sapientia. Scrisoarea cu același conținut a fost adresată rectorului, 

prorectorului, președintelui Senatului universității, directorului Departamentului Media al 

Facultății de Științe și Arte din cadrul Universității Sapientia, persoanelor din conducerea 

universtății, personalului didactic și studenților universității.  

În plângere se reiterează aceeași faptă descrisă și în sesizarea înregistrată sub nr. 

329/07.08.2020 la Rectoratul Universității Sapientia (menționată la punctul b din prezentul 

raport), solicitându-se tragerea la răspundere a asistentului universitar din cadrul Facultății de 

Științe și Arte din Cluj-Napoca din cadrul Universității Sapientia, care în data de 29 iulie 2020 

și-a agresat fosta prietenă în centrul mun. Cluj-Napoca.  

Analizând sesizarea depusă, având în vedere că aceasta nu a corespuns procedural și  

formal condițiilor imperative prevăzute în punctul 5.1. din Regulamentul de funcționare a 

Comisiei de Etică din cadrul Universității Sapientia a dispus respingerea în principiu a 

sesizării, decizia fiind comunicată petentei.  

 

 

 

Conf. univ. dr. Sztranyiczki Szilárd, 

Președinte 
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