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RAPORT
asupra activității Comisiei de Etică a ANMGD
în anul 2020

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile articolului 28 (c) din Carta
ANMGD și ale capitolului 3.3 (2) din Regulamentul, Organizarea și Funcţionarea Comisiei de
Etică Universitară a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.
Pe parcursul anului 2020, activitatea Comisiei de etică s-a desfășurat după cum urmează:
Şedinţele Comisiei
În perioada analizată, au avut loc 3 şedinţe şi 7 şedinţe electronice, impuse de restricțiile cauzate
de pandemia de Coronavirus.
Prezenţa la şedinţe:
La toate şedinţele Comisiei s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării regulamentare a
acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la şedinţe.
Invitaţi:
La şedinţele Comisiei au participat toate persoanele convocate, în
reclamant/reclamat/martor, pentru facilitarea analizei și soluționării sesizărilor.

calitate

de

Activitatea studenţilor:
Studenţii desemnați în Comisia de etică şi-au îndeplinit atribuţiile în mod corespunzător. Şi-au
exprimat punctele de vedere, au avut comentarii bine argumentate şi şi-au exprimat votul în mod
democratic.
Îndeplinirea atribuţiilor Comisiei
Propuneri de actualizare a unor documente, regulamente şi proceduri:
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1. În urma Auditului Public Intern din data de 17.01.2020, care a avut ca misiune: Evaluarea
sistemului de prevenire a corupției, 2019, s-a făcut recomandarea de actualizare a
Codului de etică și deontologie profesională universitară al ANMGD și a
Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de etică cu toate situațiile care,
potrivit legislației, constituie abateri de la normele de bună conduită în cercetare.
- Comisia de etică a propus Senatului, pentru adoptare şi includere în Carta
universitară, actualizarea cu modificări şi completări ale Codului etic – Senatul a
aprobat actualizarea Codului în ședința din 4 noiembrie 2020.
2. Comisia de Etică a fost solicitată de organismul central care are ca obiect de activitate
verificarea implementării principiilor de etică în universitățile din România, CEMU
(Consiliul de Etică și Management Universitar), să solicite conducerii ANMGD să
extindă utilizarea softului antiplagiat la care ANMGD este abonată de la nivelul doctoral
la nivelurile de licență și masterat, la ambele facultăți ale ANMGD, pentru toate lucrările
înscrise la examenul de licență și masterat.
- Comisia de etică a făcut această solicitare, care a fost aprobată în ședința de Senat din
data de 2l octombrie 2020.
3. Urmare a propunerii de înlocuire a doamnei Natalia Platon ca reprezentant al Sindicatului
Liber al ANMGD, cu domnul conf.univ.dr. Răzvan Metea și finalizării mandatului
studentului Alexandru Loțcu și a desemnării domnișoarei Sabina Constantin ca
reprezentant al Consiliului studenților din ANMGD,
- Comisia de etică a solicitat Conducerii ANMGD modificarea componenței sale, după
cum urmează: Președinte: conf.univ.dr. Nicoleta Demian, Secretar: conf.univ.dr.
Șerban Marcu, Membri: conf.univ.dr. Melinda Beres, conf.univ.dr. Răzvan Metea –
reprezentant al Sindicatului ANMGD, reprezentanți ai studenților: Alexandru Dascăl
și Sabina Constantin, avocat Gabriela Groza. Componența comisiei a fost aprobată în
ședința de Senat din 23.12.2020.
4. Comisia de etică a solicitat Conducerii ANMGD urgentarea achiziției și realizarea
procedurii de implementare a softului antiplagiat la licență și master, ca să poată fi
utilizat începând cu anul universitar 2020-2021 (prin adresa din 6.01.2021).
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Analizarea și soluționarea sesizărilor:
1. Comisia de Etică a luat în discuție sesizarea cu nr. 3255 din 23.10.2019, pe care d-na
Ioana Baalbaki, Șef birou Secretariat artistic, a înaintat-o Comisiei, semnalând
încălcarea Codului de etică şi deontologie a A.N.M.G.D. (art.21, principiul
colegialităţii) de către domnul Dumitru Belinski, Şef serviciu Creaţie Artistică. In
urma discuţiilor, a investigaţiei şi a analizei faptelor, Comisia a semnalat încălcarea
Codului de etică al A.N.M.G.D. și, în baza art. 25 (cu privire la răspunderea
disciplinară), a propus conducerii Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”
sancţionarea prin avertisment scris a domnului Dumitru Belinski. Raportul de caz a
fost înaintat Senatului Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”, sancțiunea
a fost aprobată şi a fost adusă la cunoştinţa părţilor în termenul legal.
2. Comisia de Etică a luat în discuție sesizarea cu nr. 237 din 03.02.2020, pe care dl.
Alexandru Mica, președinte al Fundației Academice Europene Etnoculturalia, a
înaintat-o Comisiei, semnalând încălcarea Codului de etică și deontologie universitară
a A.N.M.G.D. (art. 15, c – încălcarea principiului integrității cercetării academice și
art. 16 – plagiatul) de către dl. Florin Ștefan, doctorand al Școlii Doctorale
„Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca. Comisia de Etică a analizat cu atenție sesizarea
amintită și, în urma comparării textelor cărților Harry Brauner între fascinația
folclorului și teroarea destinului (autor: Alexandru Mica) și Viziuni etnomuzicologice
(autor: Florin Ștefan), nu au fost găsite suspiciuni de plagiat. Conflictul s-a soluționat
prin renunțarea reclamantului de a se continua investigațiile.

3. Comisia de Etică a luat în discuție sesizarea cu nr. 262 din 05.02.2020, pe care
domnul Dumitru Belinski, Şef serviciu Creaţie Artistică a înaintat-o Comisiei,
semnalând încălcarea Codului de etică şi deontologie a A.N.M.G.D. (art.21,
principiul colegialităţii) de către d-na Ioana Baalbaki, Șef birou Secretariat artistic. In
urma discuţiilor, a investigaţiei şi a analizei faptelor, părțile au convenit la o rezolvare
amiabilă – mediată de domnul rector al ANMGD – conflictul fiind închis.
4. Comisia de Etică a luat în discuție sesizarea cu nr. 1353 din 24.07.2020, pe care
doamna prof.univ.dr. Anca Mihuț, în calitate de președinte al Comisiei de Licență și
Disertație 2020, la specializarea ASM, a înaintat-o Comisiei, semnalând încălcarea
Codului de etică şi deontologie a A.N.M.G.D. de către domnul lect.univ.dr. Florin
Estefan, membru al Comisiei de Licență și Disertație 2020, la specializarea Canto,
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prin faptul că acesta „a luat lucrările studenților absolvenți de la Canto și ASM și le-a
dus la Universitatea Babeș-Bolyai pentru a le trece prin testul antiplagiat“ fără a avea
acordul membrilor comisiilor de licență și masterat. În urma discuţiilor, a investigaţiei
şi a analizei faptelor, Comisia a propus rezolvarea amiabilă a cazului, deoarece
acțiunile domnului lect.univ.dr. Florin Estefan nu au creat nici un fel de prejudiciu,
notele absolvenților de la specializările Canto și ASM nefiind influențate de testarea
antiplagiat și pentru că acesta a recunoscut și regretat lipsa de colegialitate a faptei
sale. Raportul de caz a fost înaintat Senatului Academiei Naţionale de Muzică
„Gheorghe Dima” pentru aprobare şi a fost adus la cunoştinţa părţilor în termenul
legal.
5. Comisia de Etică s-a autosesizat, conform Codului Etic al ANMGD și a luat în
discuție sesizarea cu nr. 2771 din 23.11.2020, pe care domnul conf.univ.dr. Oleg
Garaz, în calitate de reclamant, a înaintat-o Consiliului de Administrație al
A.N.M.G.D., semnalând faptul că nu i s-a adus la cunoștință, conform Codului de
etică şi deontologie al A.N.M.G.D., rezultatele anchetei Comisiei de etică cu privire
la hotărârea sancționării sale, prin avertisment scris, din anul 2017. Comisia de etică a
analizat rapoartele înaintate Senatului A.N.M.G.D. de către precedentele Comisii de
etică, din 2017 și 2018, în care se precizează soluționarea 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 Hotărârea nr. 8 din
partea CEMU, privind „luarea la cunoştinţă a soluţionărilor pe cale amiabilă a
conflictelor din interiorul instituţiei.” Actuala Comisie de etică a formulat un răspuns
cu aceste precizări, care i-a fost adus la cunoștință reclamantului în termen legal.

Analiza SWOT asupra activităţii Comisiei:
Puncte tari: climatul academic, maniera eficientă şi colegială de discuție și analiză a
problemelor și sesizărilor.
Puncte slabe (disfuncţionalităţi identificate): unele întârzieri în analiza sesizărilor cauzate fie de
vacantarea unor poziții de membri – reprezentanți ai studenților, reprezentant al sindicatului, fie
de întreruperea activității Comisiei pe perioada vacanțelor.
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Oportunităţi: şedinţele electronice, care au permis membrilor Comisiei să intre în posesia
documentelor supuse discuțiilor, în format electronic, fapt care a redus timpii de aşteptare pentru
rezolvarea sesizărilor.
Ameninţări: înregistrarea cu întârziere a documentelor și rapoartelor trimise prin poșta
electronică spre validare și/sau aprobare spre Senatul ANMGD.
În consecinţă, considerăm că preşedintele și Comisia de etică şi-au îndeplinit atribuţiile
prevăzute în Carta ANMGD şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică
universitară a ANMGD.

Preşedintele Comisiei de etică,
Conf.univ.dr.habil. Nicoleta Demian

