
 

 

 

RAPORTUL  ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ  

A UNIVERSITĂȚII SAPIENTIA PENTRU ANUL 2019 

 

 

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) Participarea în data de 24.10.2019 la ședința de audit la Consiliul de Etică și 

Management Universitar (C.E.M.U.) la București, organism care are atribuția de a 

audita comisiile de etică din cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform 

prevederilor art. 4 lit. (b) din O.M.E.N. nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management 

Universitar; 

2) Participarea la conferința „Viitorul eticii și integrității academice. Diseminarea 

bunelor practici internaționale”, eveniment care a avut loc în perioada 5-6 

decembrie la Târgu Mureș; 

3) Analiza unui caz de abatere de la etica universitară. 

 

 

Aprobat prin decizia Senatului 

nr. 2315/14.02.2020. 
 



1) Participarea la ședința de audit la Consiliul de Etică și Management 

Universitar (C.E.M.U.) 

 

 Prin adresa C.E.M.U. nr. 246/14.10.2019 s-a solicitat participarea președintelui 

Comisiei de etică, a secretarului comisiei, precum și a membrului student la ședința de audit 

planificată la data de 24.10.2019. Toți cei nominalizați au fost prezenți și au dat curs 

solicitării C.E.M.U. 

 Auditarea Comisiei de etică a Universității Sapientia s-a desfășurat la data de  

24.10.2019 în ședința C.E.M.U. prezidată de președintele C.E.M.U. prof. univ. dr. Gheorghe 

IANCU.  

 Din partea Comisiei de etică a Universității Sapientia au fost prezentate următoarele 

documente justificative: 

- documente justificative privind constituirea comisiei de etică; 

- Codul de etică și deontologie universitară, precum și Regulamentul de funcționare a 

Comisiei de etică a Universității Sapientia; 

- procesele-verbale ale activității Comisiei de etică; 

-  raportul anual de activitate al Comisiei de etică; 

- dovada achiziționării softului antiplagiat „Turnitin”, conform prevederilor O.M. nr. 

3485/2016; 

- planurile de învățământ care conțin cursuri de etică, conform prevederilor O.M. nr. 

3131/2018. 

 După discuții referitoare la implementarea în continuare a unor măsuri care să conducă 

la eficientizarea activității, auditul C.E.M.U. s-a finalizat cu constatarea - comunicată verbal 

participanților la ședință - că Comisia de etică a Universității Sapientia funcționează conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

 

 2) Participarea la conferința „Viitorul eticii și integrității academice. Diseminarea 

bunelor practici internaționale”, eveniment care a avut loc în perioada 5-6 decembrie în 

Aula Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

„George Emil Palade” din Târgu Mureș 

 

 Conferința a fost organizată de Unitatea Executivă Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării, împreună cu C.E.M.U. În cadrul dezbaterilor au fost expuse 

diferite aspecte privind etica și integritatea academică în învățământul superior românesc, 

bune practici în etica academică europeană, etica în spațiul european al învățământului 

superior, precum și crearea unui cadru mai bun pentru participarea studenților în procesele 

privitoare la etică și integritate academică.  

În ceea ce privește direcțiile viitoare, s-a propus elaborarea unor strategii care să 

conducă la consolidarea unei culturi a eticii în universități. De asemenea, a avut loc un schimb 

de informații privind oportunitățile care vizează dezvoltarea unor abilități și competențe 

necesare pentru a putea gestiona mai eficient problemele de integritate și etică academică. 

  

3) Analiza unui caz de abatere de la etica universitară 

 

 Rezumatul cauzei: Comisia de Etică din cadrul Universității Sapientia a primit 

sesizarea înregistrată la Rectoratul Universităţii sub nr. 203/11.04.2019, prin care s-a reclamat 

comportamentul inadecvat al unui cadru didactic.  



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

înţelegerea pertinentă a acestui conflict, 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 reclamantului admisibilă.  

În vederea soluționarea sesizării, au fost administrate următoarele proceduri și 

mijloace de probă:  

- declarații scrise ale petentului, al cadrului didactic acuzat, precum și al persoanei 

vătămate; 

- cerere de informații de la Poliția mun. Târgu-Mureș; 

- declarații ale martorilor propuși;  

- audierea și confruntarea părților în comisii restrânse ale Comisiei de etică. 

În urma procesului de analiză, investigare şi deliberare, în conformitate cu prevederile 

art. 318 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, precum și în baza pct. 11 din Codul de 

etică și deontologie universitară, Comisia de Etică din cadrul Universității Sapientia a 

constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că profesorul acuzat se face vinovat de fapta 

reclamată, motiv pentru care a decis, în unanimitate, sancționarea acestuia cu avertisment 

scris, precum și cu suspendarea, pe o perioadă de 2 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare 

şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă.  

 

 

Conf. univ. dr. Sztranyiczki Szilárd, 

Președinte 

 

 

 

 

Vizat rector, 

Prof. univ. dr. Dávid László 
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