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Generalul pe care l-ar fi plagiat Ciuca rupe
tacerea
Unul dintre generalii din a carui lucrare ar fi plagiat premierul Nicolae Ciuca
este generalul in rezerva Teodor Frunzeti, care a ocupat functia de sef de Stat
al Fortelor Terestre. El a fost si rector al Universitatii Nationale de Aparare
„Carol I”. Teodor Frunzeti a vorbit cu Europa libera despre presupusul plagiat
al premierului, relateaza stiripesurse.
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„Nu stiu cat la suta e plagiata lucrarea. Nu am pus la softul antiplagiat lucrarea respectiva, nu stiu
ce scor are (...) Ar trebui vazut cat la suta se considera plagiat din lucrarea aceea. Trebuie sa
tinem cont ca, in anul respectiv, in 2003, nu existau sisteme antiplagiat si nu se ocupa nimeni de
chestia asta. Acum, sa judecam cu sculele pe care le avem in 2022 ceea ce s-a intamplat acum
18 ani, mi se pare un pic...”, spune Teodor Frunzeti pentru Europa Libera.
Fost sef al premierului, Frunzeti sustine ca generalul Ciuca ar fi trebuit sa citeze corect, mai ales
„ca era baiat destept pe vremea aceea”.
„Nu e bine ca s-a intamplat, asta e clar. Ca e neglijenta, ca a facut-o cu buna stiinta, e greu de
spus acum. Eu cred ca la data respectiva putea sa fie si el mai atent. Daca dadea un citat, ok,
dar nu dadea citat pe trei pagini. Putea sa citeze jumatate de pagina, restul putea sa comenteze
el, ca era baiat destept pe vremea aia, si presupun ca e si acum”, a spus fostul rector de la UNAp.

Acesta a scris impreuna cu un alt general aflat acum in rezerva, Eugen Badalan, fost sef al
Statului Major al Armatei, lucrarea „Forte si tendinte in mediul de securitate european”, aparuta in
2003 la Editura Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu.
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