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OS IVĂNESCU, A., MELINTE, R., SOLYOM, A., MORARU, L., PETRIŞOR, M. and 
Brânzaniuc, Klara, “Transchondral drilling and osteochondral autograft (Mo-
saicoplasty) in knee articular cartilage defects”, Acta Medica Marisiensis,  Vol. 57, 
No.4, p.303-305, 2011. 

OA KARATAGLIS, D., GREEN, M.S., and LEARMONTH, D.J.A., Autologous osteo-
chondral transplantation for the treatment of chondral defects of the knee, The 
Knee, No.13, p.32-35, 2006. 
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Documente care se referă la faptele de plagiat probate: 

A1.  
 
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
CNECSDTI) a înregistrat cu nr. 255/9.03.2012 adresa cu nr. 8304/6.03.2012 trimisă de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Direcţia Generală de 
Invăţământ Superior.  
In această adresă se solicită soluţionarea memoriilor înregistrate la MECTS cu nr. 8304 / 
13.02.2012 şi nr. 8304bis/21.02.2012, cu privire la posibile abateri grave de la buna con-
duită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară. În sesizarea cu nr. 8304 / 6.03.2012 
adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reclamantul doreşte „să 
atragă atenţia asupra actelor de plagiat ale rectorului Copotoiu, ale prorectorului 
Brânzaniuc şi ale decanului Azamfirei de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu 
Mureş". 
Reclamantul afirmă că persoanele reclamate sunt coautori la articole plagiate şi aduce în 
sprijinul afirmaţiilor sale declaraţiile autorilor lucrărilor presupus a fi plagiate.…… 
… Prin urmare, CNECSDTI constată că autorii A. Ivănescu, R. Melinte, A. Solyom, L. 
Moraru, M. Petrisor şi K. Brânzaniuc au expus într-o operă scrisă texte, expresii şi idei ex-
trase dintr-o altă operă scrisă, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele 
originale. Având în vedere prevederile articolului 2, litera a), şi articolului 4, aliniatul (1), 
litera d) din Legea 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare, CNECSDTI constată 
că semnatarii articolului incriminat se fac vinovaţi de abaterea de la normele de bună con-
duită în activitatea de cercetare privind articolul Hayan R. ,Gicquel P., Schneider L., Karger 
C., Clavert J.M., Juvenile osteochondritis of femoral condyles: treatment with transchondral 
drilling. Analysis of 40 cases, din: J Child Orthop, No. 4, 2010, pp. 39-44 şi articolul D. 
Karataglis, M.A. Green, D.J.A. Learmonth, Autologous osteochondral transplantation for 
the treatment of chondral defects of the knee, din The Knee 13 (2006), pp. 32-35.  

                                                 
1 Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării. Raportul final nr.977/ 
26.09.2012. Disponibil la: http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/11/Raportul-final-nr.-977.pdf 
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CNCSDTI constată că a fost publicată o erată la acest articol A2 în Acta Medici Marisiensis 
2011, 57(4): 383 — 385.  
Pentru articolul A3: The presence of Nucleated Red Cells in the Blood of Critical Care Pa-
tients is Associated with an Increased Mortality Risk, autori: Duţu M., Negoiţă S., 
Manolescu R., Calu V., Corneci D., Georgescu A., Togănel C., Azamfirei L. a fost analizat 
de către Comisia de Etică a UMF Târgu Mureş la data de 17.09.2012,  
CNCSDTI constată că a fost publicată o ertată la acest articol A3 în Acta medici Mari-
siensis 2022, 58(2): 132.  
In concluzie, CNECSDTI constată că lucrările:  
A1. Imunohistochemical Evaluation of Sentinel Lymph Nodes in Colon Cancer, autori: 
Şorlea S., Coros M.F., Georgescu R., Gyrgy-Fazakas I., Brânzaniuc K., Milutin D., Pavai 
Z., Copotoiu C.  
A2. Transchondral drilling and osteochondral autograft (Mosaicplasty) inknee articular 
cartilage defects, autori: Ivănescu A., Melinte R., Solyom A., Moraru L., Petrisor M., 
Brânzaniuc K.  
A3. The presence of Nucleated Red Cells in the Blood of Critical Care Patients is Asso-
ciated with an Increased Mortality Risk, autori Duţu M., Negoita S., Manolescu R., Calu V., 
Corneci D., Georgescu A., Toganel C., Azamfirei L., nu respectă normele de bună conduită 
în activitatea de comunicare, publicare diseminare şi popularizare ştiinţifică. 
S. Şorlea nu a respectat normele de bună conduită în cercetare prin includerea în lista de 
autori a unei publicaţii ştiinţifice a două persoane fără acordul acestora. A fost sancţionat 
de Comisia de Etica a UMF Târgu Mureş cu suspendarea, pe o perioada de 12 luni, a 
dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a 
unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în orice comisie de doc-
torat, de master sau de licenţă, sancţiune regăsită.  
A. Ivănescu nu a respectat aceleaşi norme de bună conduită în cercetare incluzând trei 
persoane fără acordul acestora pe lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice. A fost sancţio-
nat de Comisia de Etică a UMF Târgu Mureş cu avertisment scris.  
Dr. Duţu M. nu a respectat normele de bună conduită în cercetare prin includerea prof. 
L.Azamfirei ca ultim autor aI articolului A3 fără acordul acestuia. A fost sancţionată de Co-
misia de Etică a UMF Târgu Mureş cu avertisment scris.  
Prof. C. Copotoiu şi prof. K. Brânzaniuc nu pot fi făcuţi responsabili de nerespectarea nor-
melor de bună conduită în cercetare din articolul A1, întrucât nu li s-a cerut acordul de a 
face parte din lista de autori.  
Prof. Azamfirei L. nu poate fi făcut responsabil de nerespectarea normelor de bună con-
duită din articolul A3, întrucât nu i s-a cerut acordul de a face parte din lista de autori.  
4) Sancţiuni şi recomandări  
4.1. CNECSDTI stabileşte următoarele sancţiuni:  
Avertisment scris, în baza Legii 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare, art. 14, 
alin.(1), lit. a), coroborat cu Legea 1/2011, art. 324, litera a) pentru doamna prof dr. K. 
Bânzaniuc.  
… 
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