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Ministerul Educaţiei Naţionale
010168 Bucureşti 1 / str. Gen. Berthelot 28‐30
Ministerul Cercetării şi Inovării
010362 Bucureşti 1 / str. Mendeleev 21‐25
Academia Română
010071 Bucureşti 1 / Calea Victoriei 125
Curtea de conturi a României
011948 Bucureşti 1 / str.Lev Tolstoi 22‐24

Doamnelor / Domnilor,

Ref: Propuneri pentru respectarea legii în activitatea de cercetare şi de control a rezultatelor cercetării.

Asociaţia noastră are o experienţă bogată şi o
activitate notorie în promovarea integrităţii în me‐
diul universitar. Rezultatele sale cele mai cunoscute
sunt lansarea şi gestionarea Indexului Operelor Pla‐
giate de la adresa www.plagiate.ro şi numeroasele
luări de poziţie în spaţiul public, dar şi cărţile dedi‐
cate tematicii plagiatului editate sub egida noastră.
In acelaşi timp ne preocupă modul în care pla‐
giatul, ca abatere de la etică, se manifestă ca o for‐
mă subtilă de fraudare a banului public.
Am constatat astfel că, în activitatea de raportare prin articole a rezultatelor de

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

norme elementare de prudenţialitate economică iar instituţiile neglijează cu totul rolul lor în
prevenirea şi controlul pentru evitarea fraudării banului public.
In mod concret, în numeroase situaţii în care sunt implicate obligaţii asumate ale insti‐
tuţiile universitare şi de cercetare de natura contractelor cu finanţare publică se omite men‐
ţionarea explicită a sursei de finanţare pe lucrările publicate. Ulterior primei publicări, sau
după o primă publicare oarecare, aceleaşi materiale sunt reutilizate prin republicare şi multi‐
plicare inclusiv prin acte de plagiere.
La rândul lor, instituţiile universitare şi academice se eschivează de la obligarea angaja‐
ţilor lor sau a persoanelor care lucrează sub auspiciile lor să realizeze minima verificare de
conformitate prin intermediul unei recenzii calificate precum şi menţionarea apartenenţei la
instituţie a persoanei autorului.
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cercetare şi de publicare inclusiv a monografiilor şi cursurilor universitare, autorii eludează
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Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară

Ref Dvs:

Acest detalii se întâlnesc atât în activităţile profesionale ale specialiştilor instituţiilor cât
şi la controlul rezultatelor activităţii de cercetare contractuală.
Mai mult decât atât, stimulate de fuga după rezultate, instituţiile universitare nu fac
nici un fel de verificări de natura celor precizate asupra raportărilor individuale periodice.
Preocupaţi de aceste aspecte care devin căi de fraudare a banului public vă propunem
în mod concret:
i. Obligarea explicită a menţionării sursei de finanţare pe fiecare lucrare publicată în reviste
sau edituri elaborate în mod integral sau în parte de angajaţi ai instituţiilor de stat sau a
instituţiilor care realizează activităţi de cercetare cu finanţare publică.
ii. Includerea în sarcinile de control ale modului de raportare a rezultatelor activităţilor de
cercetare a verificării existenţei menţionării explicite a sursei de finanţare pe orice lucrare
elaborată şi publicată.
iii. Obligarea explicită pentru orice angajat al instituţiilor de învăţământ şi cercetare ca publi‐
cările de lucrări să poarte menţiunea calităţii acestora de angajaţi ai instituţiei şi să posede
avizul unor recenzenţi calificaţi.
Prin prisma experienţei noastre, considerăm aceste propuneri de măsuri drept căi care
sunt în spiritul prevederilor legilor şi care sunt absolut necesare în prevenirea plagiatului şi a
altor abateri de la etica cercetării dar şi la responsabilizarea instituţiilor pentru prevenirea frau‐
dării banului public.
In ceea ce ne priveşte, noi vă asigurăm că vom urmări deciziile pe care le veţi lua şi de care
ne veţi informa şi le vom face publice prin toate mijloacele de care dispunem.

Cu stimă,

Preşedinte
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