Bucuresti, 16 ianuarie 2006

Pozitia Asociatiei EDU CER fata de atitudinea UBB in
cazul elitelor stiintei din Romania,
domnii conf.univ.dr. Costel Sarbu si prof.univ.dr. Ioan Pop
Profund

atasati

principiului

transparentei

pentru

care

militam,

afisam pe site-ul Asociatiei EDU CER replica data de conducerea
UBB ( http://www.educer.ro/documente/raspunsUBB12ian2006.pdf ), la comunicatul
nostru de presa intitulat "Nerespectarea drepturilor

omului la "Babes-Bolyai"

Cluj-Napoca" ( http://www.educer.ro/documente/scrPopI.pdf ).
Asociatia noastra nu a inaintat un protest explicit acestei universitati, ci a
solicitat direct domnului Ministru Mihail

Hardau, printre alte trei actiuni de

reforma si un control amanuntit la UBB, care sa analizeze si cele doua cazuri
semnalate de noi.
De aceea nu gasim necesar sa dam o replica acestui comunicat. Nici nu
credem ca merita: suntem o asociatie care si-a propus abordarea problemelor
de sistem si de aceea nu dorim sa comentam un document de presa a carui
lecturare ne duce cu gândul la stalinismul anilor 50, cind a fost concediat din
UBB si Lucian Blaga, (probabil tot în unanimitate, asa cum ni se explica ca a
fost exclus domnul Ioan Pop in decembrie 2005).
Contam pe faptul ca institutiile statului, (Minsterul Educatiei si Cercetarii,
Curtea de Conturi) isi vor face datoria in acest caz si, în plus, vor demara un
audit de management la toate universitatile din tara, iar raportul detaliat va fi
facut public.
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Lasam la latitudinea cadrelor didactice din Romania sa decida calitatea
academica a argumentelor date de conducerea UBB fata de comunicatul
EDU CER, al carui continut integral se poate citi la http://www.educer.ro
( http://www.educer.ro/documente/scr_PopI.pdf ).
In conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 4492 din 6 iulie 2005 (
http://www.edu.ro/download/omedc4492.pdf ), ar fi obligatoriu ca domnul Rector

Bocsan sa prezinte si componenta comisiei de Etica

ce a recomandat

excluderea din UBB a domnului Ioan Pop.
Facand si noi la randul nostru parte din mediul academic romanesc, nu putem
sa intelegem ratiunea pentru care conducerea UBB este impotriva unor valori
stiintifice certificate de "criterii international valabile" si solidara in "propriile-i
criterii de valoare". Excluderea din mediul academic al UBB a celor doi
remarcabili oameni de stiinta - care contribuie in mod determinant la cotatia
valorica internationala (ISI) a UBB-ului - ar putea duce UBB departe de locul
central ocupat de-a lungul timpului in

ierarhia valorica a universitatilor

romanesti !
Singura replica pertinenta pe care am dori sa o avem din partea conducerii
UBB, ar fi aceea prin care, aceasta ar putea proba presei

ca toate

persoanele care fac parte din conducerea UBB cumulata (consilul academic
si Rectorat) - ar putea macar egala numarul de articole cotate international
ale celor doi universitari "dezavuati" de conducerea UBB, profesorul Ioan
POP si conferentiar Costel SARBU (impreuna circa 450). Noi avem mari
rezeve ca ar putea fi egalati!
O traducere in limba engleza va fi disponibila in curand si pentru institutiile
europene, care doresc sa analizeze acest caz de posibila incalcare flagranta
a drepturilor omului la o universitate de stat din Romania.

Comitetul director EDU CER
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Nota: Cit priveste argumentele conducerii UBB, prezentam pe site-ul nostru
( http://www.educer.ro/documente/comments.pdf ) o pozitie publica a domnului
profesor universitar Ioan Pop, in care domnia sa reclama inca din anul 2004
un posibil plagiat care a fost si cauza majora a excluderii sale: domnia sa a
indicat precis sutele de pagini "copiate cuvint cu cuvint". (spusele domniei
sale).
Dorim sa mentionam ca grantul la care facea referire domnul Pop se
numeste

"STIINTE

ALE

NATURII

COMPUTATIONALE

SI

STUDII

INTERDISCIPLINARE" si a fost finantat cu suma totala de 60 958 USD, iar
alaturi de directorul proiectului faceau parte alti lideri
incepind cu domnul Prorector Paul Serban Agachi.
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marcanti ai UBB,

