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Dlui Ministru Remus Pricopie 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

010168 Bucureşti 1/1  //  str. General Berthelot nr.28-30. 

 

 Spre ştiinţă: 

  Preşedintelui României 

  Primului Ministru al României 

  Preşedintei / Preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport al Senatului României 

  Preşedintei / Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport al Camerei Deputaţilor 

 

Domnule Ministru, 

 

Ref: Propunere procedură de prevenire a plagiatului. 

 

Asociaţia noastră s-a remarcat ca un reprezentant activ al societăţii civile în demersurile care au în vedere apă-

rarea şi încurajarea integrităţii în activitatea de creaţie intelectuală în România, oricare ar fi locul unde aceasta 

se desfăşoară. 

O atenţie deosebită o acordăm cazurilor în care integritatea priveşte activităţi care implică finanţarea pu-

blică sau garanţia pe care statul o asigură, prin efectul legii, sub condiţia existenţei rezultatelor unei activităţi de 

creaţie intelectuală cuprinse într-o procedură explicită.  

In această zonă ne preocupă, mai ales, lucrările reglementate adică lucrările de licenţă, de disertaţie, 

tezele de doctorat şi tezele de abilitare. 

In opinia noastră, înainte de orice altă calitate, lucrările reglementate trebuie să se bucure de autentici-

tate. Pentru aceasta numele autorului declarat trebuie să coincidă cu numele autorului care a realizat efectiv lu-

crarea, mai puţin acele fragmente care sunt atribuite în mod explicit altor persoane recunoscute, în mod argu-

mentat, ca autori. 

Intreaga declaraţie de principii de mai sus şi precizările anterioare sunt susţinute prin activitatea noastră. 

Această activitate este exemplificată astfel prin site-ul www.plagiate.ro unde se află Indexul operelor plagiate 

în România. Acest site a fost lansat în februarie 2012 şi a fost vizitat până la momentul prezentului memoriu de 

mai mult de 33,000 de utilizatori. Tot asociaţia noastră a susţinut apariţia cărţii D.Isoc, Ghid de acţiune contra 

plagiatului: bună conduită, prevenire, combatere, Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2012 lansate în 21 

noiembrie 2012. Aceasta este prima lucrare sistematică în limba română care cuprinde elemente de doctrină şi 

practica prevenirii plagiatului. 

Consecvenţi scopului nostru de asanare a multiplelor cazuri de plagiat care s-au produs şi continuă să se 

producă în mediul monitorizat de noi, suntem în măsură să vă comunicăm că am stabilit o strategie care 

prevede două maniere diferite de acţiune care se referă în mod specific: 

a) la situaţiile de plagiat identificate în mod accidental, ulterior publicării şi/sau producerii de efecte prin 
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publicare şi, în mod separat,  

b) la măsuri active de prevenire a plagiatului care vizează în primul rând tineretul. 

Importanţa măsurilor active de prevenire şi de educare a tineretului studios are o importanţă crucială 

asupra stimulării corecte a activităţii de creaţie intelectuală şi prin aceasta de asigurare a condiţiilor de progres 

a societăţii. Mai mult decât atât, stimularea şi asigurarea unui climat de integritate şi responsabilizare civică este 

o cerinţă pe toate palierele educaţiei şi activităţilor unui stat civilizat. 

Pentru prevenirea activă a plagiatului în toate situaţiile care privesc cazuri în care sunt implicaţi bani pu-

blici sau titluri şi calităţi garantate de stat propunem procedura ataşată acestui memoriu cu titlul Procedura de 

prevenire a plagiatului şi faptelor de încălcare a integrităţii academice în realizarea lucrărilor reglemen-

tate . 

Procedura aduce mai multe noutăţi remarcabile: 

a) crearea arhivei naţionale de lucrări reglementate. 

b) verificarea indiciilor de plagiat pentru toate lucrărilor reglementate la nivelul arhivei naţionale de lucrări regle-

mentate şi emiterea certificatului de autenticitate în legătură cu această verificare.  

c) instituirea registrului naţional al fraudelor de plagiat şi de încălcare a integrităţii academice care privesc 

lucrările reglementate.  

d) introducerea restricţiei de participare la concursuri sau proceduri de absolvire pentru următorii trei ani care 

urmează identificării fraudelor de plagiat şi de încălcare a integrităţii academice care privesc lucrările reglemen-

tate pentru persoanele care au săvârşit astfel de fapte. 

Considerăm demersul nostru ca deosebit de important în condiţiile în care, la acest moment, instituţii din 

România refuză sau sunt împiedicate prin presiuni politice să trateze plagiatul la nivelul real de gravitate ca fap-

tă antisocială. De aceea vă anunţăm că textul acestui memoriu împreună cu textul procedurii vor fi disponibile 

pe pagina Indexului Operelor Plagiate în România ca o acţiune explicită a asociaţiei GRAUR în cadrul proiec-

tului nostru în curs „Progres prin creativitate şi integritate” şi va fi de asemenea remis pentru publicitate pre-

sei care va fi informată în legătură cu orice decizie pe care o veţi considera oportună. 

 

Cu sinceră consideraţie 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing. 
Preşedinte 


