
 

 

Integritatea academică, tăvălită de decidenți 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă 

îngrijorarea profundă cu privire la numărul ridicat de suspiciuni de plagiat care planează 

asupra persoanelor aflate la conducerea țării.  

 

În contextul suspiciunilor privind încălcarea de către Ministrul Educației, domnul Sorin 

Cîmpeanu, a normelor de etică și integritate academică, ANOSR reiterează angajamentul ferm 

al studenților pe care îi reprezintă privind promovarea corectitudinii, a valorilor morale și a 

toleranței zero față de furtul intelectual.  

 

ANOSR consideră că organele abilitate ale statului trebuie să se pronunțe cu celeritate în 

aceste chestiuni și fără să ia în considerare numele sau funcțiile persoanelor supuse 

verificării; credem cu tărie că, până la momentul unui astfel de verdict, aceste suspiciuni nu 

vor face decât să pună și mai mult sub semnul întrebării demersurile așa-zis reformiste din 

proiectul noii legi a învățământului superior, care elimină foarte multe pârghii de control în 

problema plagiatelor. 

 

Lipsa de consultare, caracterul secret al procedurii de elaborare a legilor și ignorarea 

flagrantă a propunerilor formulate de parteneri de dialog social de bună-credință, 

suprapuse peste aceste suspiciuni de încălcare a normelor de etică chiar de demnitarii care 

propun relaxarea acestor reguli, nu fac decât să întărească bănuiala că procesul de legiferare 

nu este făcut în interes general, ci în interes propriu.  

 

Mai mult decât atât, invocarea așa-zisei reforme în educație ca apărare împotriva unor 

acuzații de plagiat este inacceptabilă; criticile ANOSR vizează încălcarea unor principii și valori 

care ar trebui să fie valabile pentru orice persoană din mediul universitar sau care ocupă 

demnități în statul român, indiferent de numele acesteia.  

 

În viziunea noastră, România Educată înseamnă un învățământ de calitate, cu o puternică 

latură de incluziune și cu o dimensiune socială accentuată, nu mandate nelimitate pentru 



 

 

rectori, accentuarea implicării politicului în mediului universitar sau protejarea plagiatorilor de 

tragerea la răspundere juridică. România Educată nu poate fi construită de oameni care ignoră 

cu desăvârșire valorile ce stau la baza acestui plan, fapt pentru care astfel de suspiciuni necesită 

soluționarea urgentă de către organele abilitate ale statului. 

 

În acord cu propunerile pe care federația deja le-a formulat cu privire la proiectul Legii 

Învățământului Superior, ANOSR militează împotriva amputării atribuțiilor CNATDCU și 

CNECSDTI în materia verificării cazurilor de plagiat și susține orice demers care asigură 

proceduri transparente, independente și credibile pentru verificarea încălcării normelor de 

etică. 

 

Pentru detalii și informații suplimentare, vă stăm la dispoziție: 

Oana Alexandra Țînțar 

Președinte ANOSR 

0745 353 908 | oana@anosr.ro  

Irina Ionete 

Vicepreședinte Educațional ANOSR 

0735 154 898 | irina.ionete@anosr.ro 

Teodor Iancu  

Vicepreședinte Educațional ANOSR 

0757 046 510 | teodor@anosr.ro  

*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 23 de ani, are ca 

scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și 

promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul 

educațional și la viața socială, economică și culturală. 
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ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, 

atingând un număr de 117 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în 

funcțiune a mecanismului mișcării studențești. 

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în 

Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al 

studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al 

Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură 

europeană care reprezintă studenții. 


