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Bună ziua,
Am din nou neplăcuta ocazie de a supune atenției dvs. un alt caz de nerespectare a
standardelor de etică profesională, mai precis suspiciuni de plagiat în tezele de doctorat
ale domnului Cristian Petcu, fost secretar de stat în Ministerul Culturii. Acest caz este mai
special, pentru că indică un dublu plagiat: o teză inițială de doctorat în istorie în care o
parte însemnată din text este copiată fără referințe sau cu referințe minime din alte texte,
urmată de o a doua teză de doctorat, susținută într-un an diferit și într-o disciplină diferită
(teologie), care reproduce în mare parte prima teză de doctorat.
Suspiciunea de plagiat a fost inițial prezentată acum câțiva ani într-un articol dintr-un
jurnal de largă circulație (găsiți articolul original aici) și apoi analizată în detaliu de către
doamna jurnalist Emilia Șercan, care pregătit și mi-a pus la dispoziție toate documentele
doveditoare, inclusiv copii ale celor două teze de doctorat, precum și o listă care indică
corespondența de pagini ce conțin texte identice între cele două teze de doctorat. Toate
documentele doveditoare sunt disponibile la acest link: http://tiny.cc/PlagiatCristianPetcu.
Documentul PDF „Comparație texte Petcu” prezintă, pagină cu pagină și unul lângă altul,
toate textele copiate.
Vă rog să transmiteți această sesizare Consiliului General al CNADTCU.
Depun această sesizare în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 134 din 02 Martie
2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat,
publicată pe pagina Ministerului Educației Naționale și în Monitorul Oficial Nr. 182 din 10
Martie 2016, care este încă în vigoare.
În așteptarea unui răspuns grabnic,
Ai dvs.
Dr. Cristian Dogaru,
School of Psychology and Education
University of Suffolk
United Kingdom

