Să fie destituiţi de îndată rectorii şi decanii plagiatori …
Comunicat de presă
Cluj‐Napoca la 10 octombrie 2016
Scoala trăieşte prin renumele dobândit prin munca dascălilor şi a studenţilor ei. In acest
moment renumele şcolilor superioare româneşti este erodat în fiecare zi de plagiat, ca formă
gravă a încălcării integrităţii academice.
In România plagiatul a atins cote greu de imaginat într‐o lume a secolului XXI.
Sunt afectate şcoala, tineretul, economia şi viitorul României.
In urma alegerilor din instituţiile universitare am constatat că prin abuz, alegerile nu au
ţinut seama în nici un fel de modul în care mulţi candidaţi s‐au dovedit autori de lucrări plagiate.
Prin ignorarea completă a faptului că universităţile sunt ale statutului, că finanţarea lor
este publică şi că autonomia universitară nu înseamnă în nici un fel dispreţul faţă de lege şi
valorile societăţii, personalul acestor instituţii au procedat la alegerea unor persoane care au
încălcat în mod grav etica universitară, principiile de bază ale integrităţii.
Se dovedeşte în acest fel că universităţile renunţă, în mod explicit, la sarcina lor de a educa
tineretul spre folosul acestei ţări şi că‐şi caută alte scopuri pe care poporul român nu le doreşte
şi nu le‐a încredinţat.
Faţă de această situaţie deosebit de gravă, care se continuă în mod inadmisibil cu infor‐
maţii credibile cu privire la existenţa unor reţele de corupţie la nivel înalt formate din demnitari
care fac tot ce este posibil dar absolut ilegal şi imoral să falsifice informaţii, să dezvolte legi,
reguli şi organe menite să protejeze pe plagiatori, asociaţia noastră a decis să ceară ministrului
educaţiei, premierului şi preşedintelui României, să intervină energic şi să facă acele corecţii
care se impun ca statul român să rămână unul civilizat.
Esenţa corecţiilor solicitate este destituirea imediată a tuturor autorilor de plagiate din
funcţiile alese, executive şi/sau reprezentative ale universităţilor. Alături de această intervenţie
imediată, mai solicităm publicitatea pe site‐ul Ministerului Educaţiei cu privire la actele de
destituire pentru motive care privesc încălcarea integrităţii şi mai ales prin folosirea plagiatului
ca mijloc de afirmare personală.
Dorim ca măsurile propuse de noi să corecteze dar şi să fie un exemplu pentru cei care
consideră plagiatul şi încălcarea integrităţii ca fiind căile „scurte” prin care munca poate fi
evitată şi banul public poate fi dirijat spre buzunarele proprii.
Ataşam prezentului comunicat documentul prin care am solicitat intervenţia menţionată.
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Ref Dvs:

Ref GRAUR:

Domnului Ministru al
Ministerul Educaţiei Naţionale
010168 Bucureşti 1 / Str. Gen. Berthelot 28‐30

16148 / 05.10.2016

Spre ştiintă:
Primul Ministru al României / Palatul Victoria /
011791 Bucureşti 1 // Piaţa Victoriei nr.1
Preşedintele României / Palatul Cotroceni /
060116 Bucureşti 6 // Blvd Geniului nr. 1‐3.

Domnule Ministru,
Ref:

Solicitare demitere plagiatori în funcţii de conducere din universităţi.

Vă solicităm prin prezenta intervenţia în legătură cu situaţia creată prin ignorarea legii şi al
principiilor de integritate, prin transformarea universităţilor statului român în sindicate care
stimulează corupţia. Vă solicităm să interveniţi în legătură cu maniera în care persoanele de mai
jos au ajuns în funcţii de execuţie din conducerea universităţilor sau în funcţii în care conduc
organe de decizie şi pentru care s‐a dovedit calitatea de autor de opere publicate plagiate după
cum urmează:
1. Acad. Ioanel Sinescu (Rector, Universitatea de Medicină şi farmacie ”Carol Davila”
București);
2. Prof. dr. Beuran Mircea (Preşedinte Senat, Universitatea de Medicină şi farmacie ”Carol
Davila” București);
3. Prof. Dr. Mircea Beuran (Director, Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti);
4. Prof. Dr. Carmen Postolache (Decan, Universitatea Bucureşti);
5. Prof. Dr. Stefan Antohe (Decan, Universitatea Bucureşti);
6. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor (Academia de Studii Economice, Bucureti
7. Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei (Rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tg.Mureş);
8. Prof. dr. Copotoiu Constantin (Membru Senat, Universitatea de Medicină și Farmacie,
Tg.Mureş);
9. Prof.univ.dr.ec. Ramona Lile (Rector, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad);
10. Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky (Rector, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău);
11. Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff (Preşedinte Senat, Universitatea „Vasile
Alecsandri”, Bacău);
12. Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă‐Buzoianu (Prorector, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău);
13. Prof. univ. dr. ing. Luminiţa‐Georgeta Popescu (Rector, Universitatea “Constantin Brancuşi”,
Târgu Jiu);
14. Prof.univ.Cristinel Racoceanu (Decan, Universitatea “Constantin Brancuşi”, Târgu Jiu);
15. Prof.dr.ing. Gheorghe Nagîț (Decan, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi);
16. Prof.dr.ing. Nicolae Burnete ( Preşedinte al Senatului, membru invitat al Consiliului de Admi‐
nistraţie al universităţii Tehnice, Cluj‐Napoca).
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In argumentarea solicitării noastre menţionăm:
i. Asociaţia noastră activează de mai bine de zece ani pentru combaterea plagiatului în România.
Suntem iniţiatorii şi depozitarii Indexului Operelor Plagiate în România de la adresa
www.plagiate.ro unde am publicat mai bine de 320 de plagiate şi care are, la acest moment, mai
bine de 100,000 de vizitatori.
ii. Asociaţia noastră a comandat un număr de trei lucrări care reprezintă priorităţi în România
prin abordarea doctrinei şi practicii combaterii plagiatului. Datele acestor lucrări se găsesc pe
www.plagiate.ro.
iii. In opinia noastră, în acest moment în România există cel puţin 10,000 de opere plagiate.
Lumea civilizată cunoaşte situaţia din România şi dezvoltă un deficit de credibilitate care creşte
de la zi la zi.
iv. Prin ignorarea pericolului social al fenomenului plagiatului, universităţile româneşti abuzează
de principiul autonomiei universitare şi‐l transformă într‐un principiu abuziv de „stat în stat”.
Astfel la alegerile universitare, de curând finalizate, au apărut prin vot persoane care sunt în
mod cert autori de opere plagiate probate în mod sistematic în Indexul Operelor Plagiate.
v. In demersurile lor, conducerile universităţilor au ignorat cu totul aspectele de încălcare a eticii
universitare în momentul în care au permis înscrierea pe listele de candidaţi a unor persoane
care au dat dovadă de lipsă de integritate.
Faţă de aceste aspecte:
i. Vă reamintim că universităţile menţionate sunt instituţii ale statului român care funcţionează
cu resurse financiare publice şi gestionează garanţia statului român în ceea ce priveşte
documentele profesionale care implică studii superioare.
ii. Vă reamintim că universităţile sunt instituţii ale statului român şi nu feude ale unor persoane
care ar fi autorizate să‐şi facă legea proprie în deplin dezacord cu legile ţării şi cu principiile mo‐
rale şi de integritate ale României.
iii. Profesorii unei universităţi sunt cei care asigură credibilitatea şi renumele instituţiei de
învăţământ superior. Un profesor care ocupă o funcţie de conducere sau apare ca reprezentant
al instituţiei în condiţiile în care a încălcat grav principiile de integritate face rău Universităţii,
face rău întregului sistem de învăţământ superior al ţării.
In concluzie:
i. Vă solicităm să dispuneţi destituirea acestor persoane din funcţiile de execuţie sau repre‐
zentare în care au fost alese.
ii. Vă mai solicităm să dispuneţi ca aceste persoane să nu mai poată ocupa niciodată, prin alegeri
sau prin numire, nici un fel de funcţie în care să semneze pentru gestionarea banului public. So‐
licitarea noastră este una prioritară, cu efecte imediate şi nu trebuie să înlocuiască în nici un fel
alte măsuri administrative pe care Ministerul Educaţiei este obligat de lege să le dispună.
iii. Vă mai solicităm să dispuneţi identificarea tuturor persoanelor din instituţiile de învăţământ
superior aflate în situaţii similare şi să procedaţi în aceeaşi manieră şi cu acestea.
iv. Vă solicităm să faceţi publică lista cu numele persoanelor destituite care urmare a faptelor lor
de încălcare a integrităţii vieţii universitare.
v. Pentru a constitui un exemplu pentru toate cazurile care ar putea să mai apară, vă solicităm
să dispuneţi ataşarea la pagina web a ministerului a unei rubrici distincte care să fie numită, de
3

exemplu, „destituiţi pentru încălcarea integrităţii”. Această rubrică ar trebui să cuprindă numele
persoanei destituite, universitatea unde a funcţionat şi funcţia pe care a deţinut‐o la momentul
destituirii şi data când s‐a produs destituirea.
Menţionăm că toate probele care dovedesc faptele care încalcă integritatea universitară
se află depozitate la adresa www.plagiate.ro şi că pentru uzul anchetei ce veţi dispune ataşăm
listele de autori de lucrări plagiate pentru universităţile menţionate.
Aşteptăm informaţia solicitată în termen procedural la adresa GRAUR – Grupul pentru
Reformă şi Alternativă Universitară / 400424 Cluj‐Napoca str.Dostoievski nr.26.
Menţionăm că vom informa permanent mijloacele media asupra demersurilor noastre şi a
modului în care apelul nostru va fi soluţionat.

Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) din Cluj‐Napoca

4

