Faceţi din Academia Română farul integrităţii şi viitorului României !
(Scrisoare deschisă membrilor Academiei Române)
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Distinşi membrii ai Academiei Române,
Ca reprezentat al societăţii civile care şi‐a dedicat mai bine de zece ani promovării integrităţii academice şi
descurajării plagiatului şi imposturii, găsim potrivit să ne adresăm Vouă în acest moment în care Academia are şansa
de a intra în mod real în secolul XXI şi de a renunţa la tarele pe care vremuri cu ziduri înalte şi o tranziţie şovăielnică le‐
au dovedit ca desuete sau revolute, cu şansa de a aborda o cale nouă, adecvată realităţii şi evoluţiei adaptate
modernizării României.
Ne adresăm vouă ca personalităţi şi for de înţelepţi ai neamului şi vă invităm să vă aşezaţi în fruntea noastră în
a promova, în mod corect şi perseverent, progresul căruia să‐i daţi valenţele umane şi morale care să‐i asigure
validitatea şi viabilitatea.
Incepeţi munca voastră de înnoire şi înainte aşezare prin adânca analiză a adevăratelor valori pe care Academia
le are de promovat, a momentelor în care se impune ca vocea Academiei să fie for al înţelepciunii de care ţara are
nevoie.
Incepeţi munca voastră de înnoire prin primenire în faţa adevărului şi a imaginii pe care înălţimea unui astfel de
for o presupune.
Spuneţi tuturor românilor că Academia Română pune integritatea la loc de cinste şi că impune această calitate
tuturor lucrătorilor şi creatorilor ţării. Spuneţi tuturor românilor că Academia Română vede în plagiat şi în impostura
academică o adevărată ameninţare prezentă şi viitoare a ţării.
Dovediţi apoi, ca pildă, că Academia Română poate fi prima instituţie a ţării în care integritatea să devină faptă,
poate deveni exemplu pentru orice instituţie a ţării. Dovediţi apoi prin fapte că puteţi acţiona, spre apărarea
demnităţii instituţiei, pentru a păstra integritatea în faţa oricăror manifestări individuale.
Faceţi în aşa fel încât vocea Academiei să devină o valoare a societăţii româneşti, un real reper care să se audă
curat şi distinct în toate momentele în care înălţimea, puterea de sinteză, înţelepciunea se pot reuni în mod fericit în
poziţii de referinţă între vocile active ale comunităţii.
Faceţi din alegerea preşedintelui Academiei un model de cum o instituţie majoră a statului român poate să‐şi
folosească resursele interne pentru a se aşeza apoi pe poziţia corectă pe care societatea o aşteaptă.
Nu uitaţi niciodată că înaintea oricărei acţiuni stau principii înalte pe care forul le are de urmat şi promovat.
Aşteptăm de la voi, acum mai mult decât oricând, o alăturare fermă la principiile de integritate academică
menite să stimuleze munca, valoarea şi devenirea pentru cei care înţeleg să pună înainte de toate competiţia cinstită
şi corectă.

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

