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Informare şi solicitare sancţionare plagiatori.

Ne adresăm instituţiei ce conduceţi de pe poziţia
civică pe care asociaţia noastră şi‐a asumat‐o când a ales,
prin iniţierea şi gestionarea Indexului Operelor Plagiate
de la adresa www.plagiate.ro, să fie un pionier activ şi
calificat în domeniul descurajării plagiatului.
In activitatea noastră, noi asimilăm plagiatul ca o
componentă esenţială a integrităţii în mediul intelectual
din România, ca o formă subtilă şi perversă de creştere şi
promovare a corupţiei rafinate, şi cu atât mai pericu‐
loase, a corupţiei „gulerelor albe”.
In consecinţă, vă remitem în legătură cu Tabelul 1
situaţia care se referă la cazurile de plagiat identificate sau validate de specialiştii asociaţiei
noastră, până la momentul actual, cu referire la studenţii sau angajaţii instituţiei.
Vă solicităm ca, după o analiză temeinică, să dispuneţi măsurile legale care se impun in‐
clusiv prin retragerea titlurilor ştiinţifice, anularea concursurilor pentru ocuparea poziţiilor
didactice ocupate prin concurs, sesizarea organelor abilitate unde există indiciile unor fapte
penale, îndepărtarea din instituţie, în condiţiile legii, a tuturor persoanelor care, în mod vino‐

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

condiţiile de integritate.
Vă mai solicităm să acţionaţi ca, în mod public, instituţia, cu finanţare publică să se de‐
zică de faptele studenţilor şi angajaţilor săi şi să afişeze numele şi faptele de plagiat ale vinova‐
ţilor pe o pagină aparte a site‐ului universităţii.
Odată cu prezenta solicitare, vă depunem şi CD‐ul care cuprinde, în mod detaliat, argu‐
mentarea şi probarea minimală a faptelor enumerate în continuare.
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 GRAUR
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vat, prin fapte de plagiat au dobândit drepturi sau avantaje pentru care nu aveau îndeplinite
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Tabelul 1. Lista faptelor de plagiat identificate şi publicate în Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro
în care apar autori în relaţie cu instituţia.
Plagiat
Indexat

Elementele plagiatului

Data
indexării
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Opera neautentică (plagiată): CIUFUDEAN, Călin, GRAUR, Adrian, FILOTE, Constantin and
TURCU, Cornel. A New Formalism for Failure Diagnosis: Ant Colony Decision Petri Nets. JSW.
2(1). 2007. pp.39‐46.
Opera autentică: CIUFUDEAN, Călin; GRAUR, Adrian; FILOTE, Constantin, TURCU,Cornel and
POPA, Valentin. Diagnosis of complex systems using ant colony decision Petri nets. Availability,
Reliability and Security, ARES 2006. The First International Conference on. IEEE, 2006. pp.8‐15.
Opera neautentică (plagiată): TURCU Cristina, CERLINCA Marius, PRODAN Remus, CERLINCA
Tudor, TURCU Cornel, GÎZA Felicia and POPA Valentin. Enhancing enterprise performance with
RFID technology. Proceedings of the 12th WSEAS international conference on Computers. 2008
Jul 23. pp. 23‐25.
Opera autentică: TURCU Cristina, CERLINCA Marius, CERLINCA Tudor, PRODAN Remus, TURCU
Cornel, GÎZA Felicia and POPA Valentin. An Integrated RFID‐Based B2B System for Supply Chain
Logistics and Warehousing. International Journal of Computers and Communications. 2007.
1(3). pp.90‐98.
Opera neautentică (plagiată): COCA, Eugen and POPA Valentin. Third Generation Active RFID
from the Locating Applications Perspective. In: Prof. Cornel Turcu (Ed.). Current Trends and
Challenges in RFID. InTech, 2011. ISBN: 978‐953‐307‐356‐9. Available from:
www.intechopen.com/books/current‐trends‐and‐challengesin‐rfid. p.455‐ p.476.
Opera autentică: COCA, Eugen; POPA, Valentin and BUTA, Georgiana. An indoor location sys‐
tem performance evaluation and electromagnetic measurements. Design and Technology in
Electronic Packaging (SIITME), 2010 IEEE 16th International Symposium for. IEEE, 2010. 23‐26
Sep 2010, Piteşti, Romania p. 69‐72.
Opera neautentică (plagiată): POPA Valentin, COCA Eugen and DIMIAN Mihai. Applications of
RFID Systems ‐ Localization and Speed Measurement. Radio Frequency Identification Funda‐
mentals and Applications Bringing Research to Practice. InTech, 2010. pp. 113‐130. ISBN 978‐
953‐7619‐73‐2.
Opera autentică: COCA Eugen and POPA Valentin. Experimental results and EMC considerations
on RFID location systems. RFID Eurasia. 2007 1st Annual. IEEE, 2007. p. 1‐5.
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