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RAPORT
Privind activitatea Comisiei de Etică a Academiei de Muzică Gheorghe Dima
în perioada 2016 – 2018
În perioada mai sus menționată, Comisia de Etică (președinte: Prof.univ.dr. Mircea
Sâmpetrean) s-a întâlnit în repetate rânduri în vederea soluționării situațiilor problematice
apărute încă din anul 2016 şi care au necesitat o perioadă mai lungă de timp pentru clarificare şi
rezolvare pe cale amiabilă.
În data de 14.03.2016 Comisia de Etică a A.MGD a înregistrat sesizarea cu nr. 264.
înaintată de catre dl. lector univ. dr. Oleg Garaz. În urma primirii acestei sesizări, Comisia de
Etică a procedat la citarea membrilor Comisiei de Etică pentru data de 04.04.2016 pentru a se
prezenta și analiza conținutul sesizării. Prin aceasta, dl. lector univ. dr. Oleg Garaz reclamă faptul
că în data de 15.02.2016 a fost abordat de catre d-na prof. univ. dr. Banciu Ecaterina, primind
observații referitoare la ținuta vestimentară.
În data de 04.04.2016 atât dl. lector univ. dr. Oleg Garaz cât și d-na prof. univ. dr. Banciu
Ecaterina au fost citați de către Comisia de Etică pentru a li se prezenta, a analiza și a-și expune
punctele de vedere ambele părți cu privire la obiectul sesizării.
D-na prof. univ. dr. Banciu Ecaterina a depus cu adresa nr. 903/04.05.2016 un înscris prin
care menționează faptul că a colaborat în condiții foarte bune și nu a avut niciun conflict cu
reclamantul în perioada anterioară producerii evenimentului care face obiectul sesizării. Aceasta
menționează că observația referitoare la ținuta reclamantului din ziua de 15.02.2016 a fost,
"binevoitoare, spusă pe un ton foarte redus, colegial, dar a fost răstălmăcită".

Comisia de Etică a propus părților concilierea pe cale amiabilă întrucât problema supusă
discuției este minoră, aceasta neîntrunind elementele unei abateri de la Normele de bună
conduita. Părțile nu au fost de acord cu soluția propusă de către Comisia de Etică.
Prin adresa nr. 642/04.04.2016 dl. lector univ. dr. Oleg Garaz depune Comisiei de Etică o
completare la sesizarea nr. 264 din 16.06.2016 prin care îl acuză pe dl. prof. univ. dr. Banciu
Gabriel de abuz în serviciu și de hărțuire, în sensul ca îi obstrucționează evoluția profesională
dând dovadă de o tentativă de excludere din institutie. În acest conflict au apărut şi numele altor
cadre didactice din instituţie (lect. univ. dr. Lucian Ghişa şi conf. univ. dr. Benţe-Muk Cristian),
în cele din urmă s-a concluzionat că afitmaţiile sunt nefondate. Dl. lect. univ. dr. Oleg Garaz a
depus o contestaţie în data de 8.06.2016, cu nr. De întegistrare 1377, din 9.06.2016, nefiind de
acord cu concluziile Comisiei de Etică.
Comisia s-a întrunit în datele de 11.07.2016 şi 12.07.2016 pentru soluţionarea
diferendelor existente între părţile implicate în sesizareea depusă de lect. univ. dr. Oleg Garaz.
Deşi părţile au fost citate la aceste termene, reclamantul fiind absent, s-a amanat soluţionarea
conflictului pentru anul universitar următor, fiind vacanţă universitară.
În data de 16.05.2017, Comisia de Etică s-a întrunit şi a hotărat urmatoarele:
-cu privire la d-na prof. Univ. dr. Ecaterina Banciu, se respinge sesizarea, considerată ca
fiind nefondată;
-referitor la lect. univ. dr. Lucian Ghişa şi conf. univ. dr. Benţe-Muk Cristian, reclamaţiile
sunt lipsite de obiect;
-în privinţa dl. prof. univ. dr. Gabriel Banciu, sesizarea a fost respinsă, fiind nefondată şi
lipsită de temei legal.
Noua componență a Comisiei de Etică, condusă de lect. univ. dr. Tudor Feraru, a
fost aprobată de către Senatului AMGD, în urma şedinţei Consiliului de Administraţie din
16.03.2017; Comisia este formată din: președinte-lect. univ. dr. Tudor Feraru și membri-conf.
univ. dr. Melinda Béres, conf. univ. dr. Șerban Marcu, bibliotecar șef dr. Natalia Platon, dr.
Şerban Mircioiu, student Csilla Kovács.
Comisia de Etică s-a reunit în repetate randuri pentru a soluţiona disputa existentă între
conf. univ. dr. Ecaterina Banciu și lect. Univ. dr. Oleg Garaz. În 16.05.2017 s-a redactat Raportul
Comisiei de Etică cu nr. 1147, ca decizie de soluționare a diferendului dintre părţi;

În 09.06.2017 s-a consemnat Contestația cu nr. 1377, înaintată de lect. univ. dr. Oleg
Garaz – ea vizează Raportul de caz al precedentei Comisii de Etică;
Ulterior, în 20.06.2017, Comisia de Etică s-a reunit în ședință pentru soluționarea
Contestației nr. 1377 din data de 09.06.2017. În urma studierii documentelor din dosar, membrii
comisiei au concluzionat că este posibilă stingerea conflictului dintre cele două părți pe cale
amiabilă.
Comisia de Etică s-a reunit în ședință extraordinară în data de 24.07.2017 pentru discuții
simultane cu prof. univ. dr. Ecaterina Banciu și cu lect. univ. dr. Oleg Garaz, în chestiunea
disputei dintre aceștia. Părțile au căzut de acord să încheie conflictul pe cale amiabilă, urmând să
depună câte o declarație scrisă prin care retractează toate acuzațiile nesusținute cu probe.
Comisia de Etică a stabilit ca termen pentru înaintarea la dosar a acestor declarații data de
11.08.2017;
În 07.11.2017 Comisia de Etică s-a reunit în ședință trimestrială ordinară pentru a discuta
chestiuni organizatorice și pentru a dezbate sesizarea cu numărul 2273 din data de 11.08.2017, pe
care prof. univ. dr. Gabriel Banciu, președintele Senatului AMGD, a înaintat-o Comisiei. Ca
urmare a constatării unor încălcări ale Codului de etică și deontologie universitară al AMGD, în
baza art. 25 (cu privire la răspunderea disciplinară), Comisia a propus conducerii instituției
sancționarea prin avertisment scris a domnului lect. univ. dr. Oleg Garaz. În 29.11.2017 a fost
întocmit raportul scris care prevede acesastă hotărâre.
În data de 22.12.2017 dl. prof. univ. dr. Banciu Gabriel a retras recomandarea de
sancţionare a dl. lect. univ. dr. Oleg Garaz, în veredea păstrării unui climat academic şi colegial
favorabil unei bune desfaşurări a tuturor activităţilor din instituţie. În aceeaşi dată, recorul
AMGD, pe baza Raportului Comisiei de Etică a retras sancţionarea prin avertisment a dl. lect.
univ. dr. Oleg Garaz, considerand că nu îşi gaseşte justificarea, din moment ce ambele părţi
implicate au înşeles să retracteze aspectele susşinute prin sesiăările pesonal formulate.
Conf. univ. dr. Tudor Feraru, în 01.02.2018, a înaintat conducerii AMGD solicitarea de
retragere din calitatea de membru (și implicit de președinte) al Comisiei de Etică, începând cu
semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018;
Noua componență a Comisiei de Etică, condusă de lect. univ. dr. Diana Sârb, a fost
aprobată cu Decizia nr. 41 din 08.05.2018; Comisia este formată din: președinte-lect. univ. dr.
Diana Sârb și membri-conf. univ. dr. Melinda Béres, conf. univ. dr. Șerban Marcu, bibliotecar șef

dr. Natalia Platon, consilier juridic Ana Barbu, studenta studenta Csilla Kovács. Ulterior, prin
demisia studentei Csilla Kovács, aceasta a fost înlocuita cu studenta Ana Valeria Tătar, anul II,
Facultatea Teoretică, Muzică, secţie engleză.
În urma trimiterii la Bucureşti la CEMU (Consiliul de Etică şi Management Universitar),
hotărarile Comisiei de Etică cu privire la soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre dl.
lect. univ. dr. Oleg Garaz şi d-na conf. univ. dr. Ecaterina Banciu, pe de o parte şi dl. lect. univ.
dr. Oleg Garaz şi dl. prof. univ. dr. Banciu Gabriel, pe de altă parte, în data de 05.04.2018 a venit
în scris Hotărarea nr. 8 din partea CEMU, privind luarea la cunoştinţă a soluţionărilor pe cale
amiabilă a conflictelor din interiorul instituţiei.
În luna mai 2018 regulamentul existent al Comisiei de Etică a fost actualizat, în baza
legilor existente şi la care se fac referiri în prezentul regulament.
La începutul lunii iunie 2018, Comisia de Etică îşi propune o întâlnire în vederea
aprobării unei circulare pentru toate facultățile, privind plagiatul în întocmirea lucrărilor de
licență și dizertație. Acest document va fi înmânat tuturor decanilor facultăţilor din AMGD, care
vor aduce la cunoştinţă profesorilor coordonatori şi membrilor comisiilor de evaluări acordarea
unei atenţii deosebite acestui aspect.
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