16157 / 14.11.2016

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

Domnule Ministru,
Ref:

Sesizare teză cu indicii de plagiat.

In calitate de depozitari ai Indexului Operelor Plagiate în
România de la adresa www.plagiate.ro vă semnalăm mai multe
fapte de plagiat asociate lucrării:
FLORESCU Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România
şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în
acest domeniu. Teză de doctorat. Coordonator ştiinţific: Prof.univ.
UNGUREANU Aristotel Mihai. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

In acord cu prevederile regulamentare în vigoare vă solici‐
tăm să direcţionaţi către subunitatea responsabilă sesizarea şi
apoi în mod explicit:
i. Să dispuneţi analiza lucrării menţionate.
ii. Să dispuneţi retragerea titlului ştiinţific acordat în condiţii neconforme.
iii. Să dispuneţi aplicarea întocmai a legilor cu privire la consecinţele încălcării eticii acade‐
mice şi în cercetare.
iv. Să dispuneţi sancţionarea tuturor persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea cu
bună credinţă a unei sarcini de serviciu încredinţate în mod explicit.
v. Să dispuneţi să ni se comunice textul integral al deciziei care va fi elaborată împreună
cu modul de argumentare raportat la probele depuse.

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

i. Deciziile de publicare a faptelor de plagiat în Indexul Operelor Plagiate în România.
ii. Compact discul care cuprinde începutul de probă al dovezilor administrate.
Rămânem la dispoziţie cu întreaga noastră competenţă pentru a contribui la finalizarea
în bune condiţii a demersurilor solicitate.
Cu sinceră consideraţie,

Preşedinte

Intervenţie civică nr.21/2016

Romania, 400424 Cluj-Napoca // str.Dostoievski nr.26 E-mail: office@graur.org
Nr.19643/2407/A/2004 din RN al ONG-urilor al Min. Justiţiei

Ref GRAUR:

Odată cu semnalarea de mai sus depunem:

Pagina web : www.graur.org

Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară

Ref Dvs:

Se ataşează la prezenta sesizare:
i. Deciziile de includere ale faptelor de plagiat în Indexul Operelor Plagiate şi pentru admiterea lor
la publicare în volum tipărit.
ii. In format electronic, pe compact disc anexat, documentele care au fost utilizate pentru iden‐
tificarea şi elaborarea deciziei:
a) In directorul 00335.03.florescu.n.2010aa.legea.69.2000a: textul deciziei de publicare (fişier 00335.03.‐
florescu.n.2010aa.legea.69.2000a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010aa.pdf) din
lucrarea autentică (fişier florescu.n.2010aa.legea.69.2000a.pdf):
Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului. Mon. Of. nr. 200 din 9 mai 2000. (fişier
florescu.n.2010aa.legea.69.2000a.pdf) .
b) In directorul 00336.03.florescu.n.2010ab.ip.2007a: textul deciziei de publicare (fişier 00336.03.flo‐
rescu.n.2010ab.ip.2007a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010ab.pdf) din lucrarea
autentică (fişier florescu.n.2010ab.ip.2007a.pdf):
Comisia Europeană. Comisia adoptă Cartea albă privind sportul. IP/07/1066. Bruxelles, 11 iulie 2007.
Disponibil la: A1.
c) In directorul 00337.03.florescu.n.2010ac.hot.141.2004a: textul deciziei de publicare (fişier 00337.‐
03.florescu.n.2010ac.hot.141.2010a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010ac.pdf)
din lucrarea autentică (fişier florescu.n.2010ac.hot.141.2010a.pdf):
Guvernul României. Hotărârea nr.141 din 23 februarie 2010 (Hotărârea 141/2010) privind înfiin‐
ţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Publicată în Moni‐
torul Oficial 137 din 2 martie 2010 (M.Of.137/2010).
d) In directorul 00338.03.florescu.n.2010ad.dna.2008a: textul deciziei de publicare (fişier 00338.03.flores‐
cu.n.2010ad.dna.2008a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010ad.pdf) din lucrarea
autentică (fişier florescu.n.2010ad.dna.2008a.pdf):
DNA. Rechizitoriu. Dosar nr. 48/P/2006. Direcţia Naţională Anticorupţie / Secţia de combatere a in‐
fracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 30.09.2008. Disponibil la: A2.
e) In directorul 00339.03.florescu.n.2010ae.mogos.a.2008a: textul deciziei de publicare (fişier 00339.03.‐
florescu.n.2010ae.mogos.a.2008a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010ae.pdf) din
lucrarea autentică (fişier florescu.n.2010ae.mogos.a.2008a.pdf):
MOGOS Adrian, RADU Paul Cristian, VAGLENOV Stanimir. Reţeaua transferurilor Becali – Minguella.
Jurnalul (on‐line). 19 decembrie 2008. Disponibil la: A3.
f)

In directorul 00340.03.florescu.n.2010af.birle.v.2009a: textul deciziei de publicare (fişier 00340.03.‐
florescu.n.2010af.birle.v.2009a.pdf) a plagiatului identificat în teză (fişier florescu.n.2010af.pdf) din
lucrarea autentică (fişier florescu.n.2010af.birle.v.2009a.pdf):
BIRLE Vasile. Evaziunea fiscală şi impactul acesteia asupra echităţii fiscale. Teză de doctorat. Rezu‐
mat. Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Elena Drăgoescu. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” / Fa‐
cultatea de Ştiinţe Economice. 2009. Disponibil la: A4.

1

http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐07‐1066_ro.htm.

2 www.prosport.ro/fotbal‐intern/citeste‐aici‐rechizitoriul‐care‐a‐dusla‐condamnarea‐celor‐opt‐inculpati‐din‐dosarul‐transferurilor‐

12193752; storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/581/7906/12193752/6/rechizitoriu‐48‐p‐2006‐final.pdf.
3 www.jurnalul.ro/special‐jurnalul/reteaua‐transferurilorbecali‐minguella‐141281.html.
4 www.doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/REZ‐ROM‐BIRLE.pdf

