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OS EVA, L. Tratamentul chirurgical în leziunile degenerative ale coloanei cervicale – Hernia 
de disc cervicală. Teză de doctorat. Universitatea de medicină şi farmacie “Gr.T.Popa”, 
Iaşi. 2010. 
Conducător ştiinţific: Prof.Univ.Dr. IANOVICI Nicolai (Universitatea de medicină şi 
farmacie Iaşi). Comisia de evaluare a tezei : Prof.Univ.Dr. TÂRCOVEANU Eugen 
(Universitatea de medicină şi farmacie Iaşi); Prof.Dr. IANOVICI Nicolai (UMF Iaşi); 
Prof.Univ.Dr. CIUREA Alexandru Vlad (Universitatea de medicină şi farmacie 
Bucureşti); Prof.Univ.Dr. GORGAN Mircea (Universitatea de medicină şi farmacie 
Bucureşti); Prof.Univ.Dr. POEATĂ Ion (Universitatea de medicină şi farmacie Iaşi). 
Stare: Lucrare NERETRACTATĂ. Titlu ştiinţific NE-RETRAS. 
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perfect-spine . com. 
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A1.  

“…CNECSDTI a înregistrat cu nr. 1161/03.12.2012 sesizarea cu privire la: - transmi-
terea spre analiză, în baza prevederilor art. (4٨2), alin. 3 din Legea nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, de către COMISIA DE ETICĂ a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie “ Grigore T. Popa” Iaşi, prin adresa nr. 25807/20.11.2012, a cazu-
lui de posibil plagiat legat de teza de doctorat “Tratamentul chirurgical în leziunile dege-
nerative ale coloanei cervicale – Hernia de disc cervicală” elaborată de Dl. Dr. Lucian 
EVA, teză susţinută la UMF Iaşi în ianuarie 2010. … 
CNECSDTI constată că respectiva Comisie de Etică de la UMF Iaşi nu a numit o Co-
misie de analiză a cazului care să elaboreze un raport, conform art.11, alin.3 din Legea 
206/2004, de constatare a unor presupuse abateri de la normele de bună conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare, cu stabilirea atât a persoanelor vinovate, dacă este 
cazul, cât şi a sancţiunilor prevăzute de lege, prevalându-se de prevederile art.12.1, 
alin.3 din Codul de Etică al universităţii, care prevede că “sesizările pot aparţine oricărei 
persoane, membri în comunitatea academică sau nu, dacă persoanele care fac obiectul 
lor sunt membri în comunitatea academică”, prevedere ce în acest caz nu se respectă 
deoarece Dl. Dr. L.Eva nu este cadru didactic la UMF Iaşi, precum şi de prevederile art. 
(4٨2), alin. 3 din Legea nr.206/2004, reclamatul deţinând, la momentul depunerii sesi-
zării, funcţia de Manager al Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi. 
În temeiul art.4٨2, alin. (3) din Legea 206-2004 şi a art.28, alin.(1), lit.c) din Regula-
mentul de Organizare şi Funcţionare a CNECSDTI, se reţine spre soluţionare sesizarea 
înaintată de către CE-UMF Iaşi. … 
Concluzionând, în urma analizei dosarului existent şi a audierii reclamatului, CNECSDTI 
constată următoarele: 1. În prima parte a tezei de doctorat analizate, intitulată Parte ge-
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nerală, autorul acesteia, Dl. Dr. Lucian EVA, a efectuat o analiză a stadiului actual, la 
data respectivă, a cercetărilor în domeniu prin inserarea în lucrare a unor fragmente şi fi-
guri din lucrările menţionate. 2. În partea a doua a tezei de doctorat analizate, intitulată 
Parte personală, autorul acesteia, Dl. Dr. Lucian EVA a înserat unele fragmente şi figuri 
din lucrările menţionate, de volum redus, făcând “adaptări, interpretări şi dezvoltări ale 
acestora”- MEMORIU/nr. 1369/16.07.2013 3. Referitor la modul cum au fost folosite 
citările, se constată că: există fragmente de text reproduse, cu citări foarte rare (a se ve-
dea citările aferente lucrării [20] ); modul de citare, în cazul figurilor, este foarte diferit: fie 
la începutul explicaţiilor despre figură, fie la finalul acestora, fie prin indicarea titlului 
lucrării de unde a fost reprodusă, sub figură; există anumite scăpări de rigurozitate lega-
te de modul de efectuare a citărilor: dacă o foarte mare parte a figurilor înserate au indi-
cată ca sursă lucrarea [4] din bibliografia tezei, citările din textul care se referă la aceste 
figuri conduc la cu totul alte titluri bibliografice (majoritatea existând cei drept şi în biblio-
grafiile celor 11 lucrări pe care le conţine lucrarea [4]. 
Având în vedere cele mai sus prezentate, CNECSDTI constată că autorul tezei, Dl. 
Lucian Eva a săvârşit unele abateri în procesul de redactare a tezei, existând şi unele 
“erori materiale”, conform afirmaţiilor reclamatului - Procesul Verbal nr.1370/19.07.2013, 
în modul de efectuare a unor citări de referinţe bibliografice. 4. Sancţiuni CNECSDTI 
stabileşte următoarea sancţiune: Avertisment scris – conform art. 14, alin.(1), lit.a) din 
legea 206/2004 cu completările şi modificările ulterioare. 
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