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Primăria Municipiului Cluj‐Napoca
400001 Cluj‐Napoca / Calea Moților 3

Domnule Primar,
Ref: Solicitare retragere titlu de „cetăţean de onoare al Municipiului Cluj‐Napoca”.

Asociaţia noastră are o experienţă bogată şi o activitate
notorie în promovarea integrităţii în mediul universitar. Rezulta‐
tele sale cele mai cunoscute sunt lansarea şi gestionarea Inde‐
xului Operelor Plagiate1 şi numeroasele luări de poziţie în spaţiul
public, dar şi cărţile dedicate tematicii plagiatului editate sub
egida noastră.
Un proiect semnificativ pe care îl avem în curs urmăreşte
declararea Clujului drept „Capitala integrităţii României”. Prin
această declaraţie de intenţii, Clujul ar avea şansa să dobân‐
dească un nou statut, o nouă identitate cu implicaţii majore
pentru dezvoltarea sa socio‐economică.
In acest context suntem deosebit de preocupaţi de consecinţele grave determinate de
ignorarea de către instituţiile statului şi cele locale a abaterilor de la normele de integritate aca‐
demică în aprecierea oamenilor.
La fel de dăunătoare sunt, în opinia noastră, orice alte dovezi de recunoştinţă publică
oferite unor persoane care, prin faptele lor, sunt departe de a fi modele pentru integritatea unui
cetăţean al unei ţări civilizate.

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

Municipiului Cluj‐Napoca acordat Prof.univ. (p) Marius Bojiţă.
Dacă alte calităţi ale persoanei numite pot fi de admirat pentru colectivitatea ce
conduceţi, în ceea ce priveşte modul în care a înţeles cerinţele promovării integrităţii academice
într‐un oraş prin excelenţă academic, vă putem dovedi contrariul cu probatoriul în care cetă‐
ţeanul numit apare ca autor sau coautor al unor opere plagiate ca în Tabelul 1.
In opinia noastră, orice demnitate, fie ea şi onorifică, este menită să ridice calitatea cetă‐
ţenilor unei colectivităţi, este de natură să constituie un exemplu pentru tânăra generaţie.
Prin faptele probate, chiar şi într‐un eşantion limitat, dovedim că este necesară o reconsi‐
derare a încrederii acordate persoanei. Acest lucru este cu atât mai serios cu cât Indexul Operelor
Plagiate se adresează, mai ales, tinerilor, lumii academice iar existenţa sa nu este nici accidentală şi
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Pagina de Internet www.plagiate.ro.
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Ref GRAUR:

Prin prezenta vă solicităm, în mod explicit, retragerea titlului de „cetăţean de onoare” al

Pagina web : www.graur.org

Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară

Ref Dvs:

nici limitată în timp.

Ne exprimăm încrederea că, în ciuda exigenţei deosebite a solicitării noastre, respectarea
ei şi retragerea titlului menţionat va fi un semnal excepţional prin care, plagiatul ca formă spe‐
cifică de manifestare a lipsei de integritate va primi o dovadă de descurajare la o cotă din cele
mai înalte.
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

Tabelul 1. Probatoriul faptelor de plagiat indexate prin publicare la www.plagiate.ro în care Prof.univ.(p)
Marius Bojiţă are calitatea de autor sau coautor.
Indexat sub nr. la data de
Lucrarea 1
00059
07.07.2013

Elementele plagiatului

Opera neautentică (plagiată): BOJIŢĂ, Marius, ROMAN, L.; SĂNDULESCU, R. şi OPREAN,
Radu. Analiza şi controlul medicamentelor, vol.2: Metode instrumentale în analiza şi con‐
trolul medicamentelor. Deva: Intelcredo. 2003.
Opera autentică: BEEBE, K.R.; PELL, R.J. and SEASHOLTZ, M.B. Chemometrics: A Practical
Guide. John Willy & Sons, 1998.
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