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Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

În atenţia
d-lui prof. dr. Curtu Ioan, președinte

Stimate Domnule Președinte,

Aș dori  să  vă  atrag atenția  asupra  faptului  că  doi  lideri  ai  Universității  de  Medicină  și 
Farmacie din Tg. Mureș, rectorul prof. dr. Constantin COPOTOIU, precum și prorectorul dr. Klara 
BRINZANIUC, au comis ami multe acte grave de plagiat.

Articolul publicat în Acta Medica Marisiensis “Immunohistochemical Evaluation of Sentinel 
Lymph Nodes in Colon Cancer” de Sorela S., ... Brinzaniuc K., ... Copotoiu C., din vol. 57, nr. 2,  
pp.  113-115  (2011)  a  fost  în  întregime  copiat  din  capitolul  4  al  tezei  de  doctorat  lui  Wendy 
KELDER (conducător științific prof. dr. Theo WIGGERS), Universitatea din Groningen, Olanda, 
publicat în 2008.

Totodată,  articolul  publicat  în  Acta  Medica  Marisiensis “Transchondral  Drilling  and 
Osteochondral Autografting (Mosaicplasty) in Knee Articular Cartilage Defects” de Ivănescu A., ...  
Brinzaniuc K., din vol. 57, nr. 4, pp. 303-305 a fost în mare parte copiat din articolele “Juvenile 
osteochondritis of femoral condyles: treatment with transchondral drilling. Analysis of 40 cases” de 
R.  Hayan,  ...  C.  Jean-Michel  din  J.  Child  Orthop.,  vol.  4,  pp.  39-44  (2010)  și  “Autologous 
osteochondral transplantation for the treatment of chondral defects of the knee” de D. Karataglis, ... 
D.J.A. Learmonth din The Knee, vol. 13, pp. 32-35 (2006). Articolele originale nu figureaza în lista 
referințelor. 

Atașez declarațiile lui prof. Wiggers, dr. Kelder și dr. Hayan prin care aceştia califică faptele 
comise de prof. Copotoiu și prof. Brinzaniuc ca fiind acte de plagiat. 

Conform regulamentului școlii doctorale a UMF-TgM, conducătorii științifici, în acest caz 
prof.  Copotoiu  și  prof.  Brinzaniuc  sunt  responsabili  pentru  calitatea  articolelor  publicate  sub 
îndrumarea lor. Totodată aș dori să vă reamintesc că de obicei ultimul autor al unui articol științific 
scris de un grup de cercetători e considerat șeful grupului.

Aș dori să vă reamintesc că prof. dr. Ștefan Szamosközi, despre care s-a dovedit că a plagiat, 
a rămas în continuare un lider al  ARACIS-ului. În scrisoarea Dvs.  din 10. 06. 2009 ați respins  
inițierea unei acțiuni, printre altele,  din motivul că domnul Szamosközi era de trei ani membru 
ARACIS. Sper că de această dată faptele arătate vor avea repercusiuni asupra celor în cauză.

Ca cercetător științific consider că – după cele întâmplate – persoanele în cauză nu mai pot 
rămâne lideri ai unei universități din Uniunea Europeană. Cer ca ARACIS să ia măsuri cât mai 
urgente care ar putea avea ca rezultat demisia rectorului și prorectorului UMF-TgM despre care am 
arătat că au plagiat. 

Cu stimă
dr. Peter HANTZ, biofizician
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