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Curtea de conturi a României
011948 Bucureşti 1 / str.Lev Tolstoi 22‐24

Doamnelor / Domnilor,

Ref: In legătură cu propunerea noastră remisă instituţiei cu nr.18117 / 23.02.2018 cu privire la propu‐
neri pentru respectarea legii în activitatea de cercetare şi de control a rezultatelor cercetării.

Vă expediem alăturată corespondenţa cu
nr.27143/12.03.2018 primită de la Ministerul Edu‐
caţiei Naţionale.
In condiţiile în care, cele 421 de fapte de pla‐
giat publicate în Indexul Operelor Plagiate de la a‐
dresa www.plagiate.ro se dovedesc fiecare în parte
un atentat la banul public care este deturnat de an‐
gajaţi sau colaboratori ai instituţiilor Ministerului
Educaţiei Naţionale, răspunsul menţionat refuză
nişte măsuri de prudenţialitate financiară elemen‐
tare.
Cu un dispreţ suveran de birocrat trăitor din
banul public, amploiatul care formulează răspunsul evită să discute despre obligaţiile angaja‐
ţilor statului, ai ministerului pe care‐l reprezintă în gestiunea atentă a banului public.
După ce se lansează în aprecieri neavenite despre publicaţii şi formatul articolelor

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

financiare publice sunt cheltuite şi asupra modului în care „…fondurile de cercetare sunt veri‐
ficate în integralitatea lor…”.
Dorim să vă informăm că din situaţia argumentată în Indexul Operelor Plagiate, am
înaintat până la acest moment la Departamentul de luptă antifraudă (DLAF) mai bine de zece
cazuri de deturnare de sume în cazuri de proiecte cu finanţare comunitară, verificate „în
integralitate” de organele de control financiar ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi consta‐
tate de noi ca lucrări publicate şi plagiate.
Lăsăm la aprecierea instituţiei modul în care va reglementa modalitatea de asociere a
resurselor financiare cu lucrărilor realizate pe aceşti bani, inclusiv situaţiile de publicări mul‐
tiple identice din surse diverse.
In opinia noastră, o acţiune de control la autoritatea menţionată ar trebui să aibă drept
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acestora, acelaşi amploiat face aprecieri cu totul nepotrivite asupra modului în care resursele
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puncte de atenţie şi verificarea şi sancţionarea drastică a persoanelor pentru cazurile în care
modul de realizare fraudulos al execuţiei bugetare a unor proiecte se va găsi şi prin informa‐
ţia provenită de la surse terţe, cum este Asociaţia GRAUR şi nu numai.
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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