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Se ingroasa gluma pentru Ciuca: sesizarea de
plagiat la teza de doctorat a fost admisa de
CNATDCU
Sesizarea facuta la CNADTCU – Consiliul National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare, pentru a analiza teza de doctorat a
premierului Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat intr-o ancheta jurnalistica, a fost
admisa de forul din subordinea Ministerului Educatiei, informeaza
Edupedu.ro, potrivit stiripesurse.

media-163483007220660600.jpg

Documentul indica, potrivit sursei citate, faptul ca a mai fost depusa si o a doua sesizare in acest
caz, pe langa cea semnalata public de un deputat USR.
Potrivit procedurii legale, in urmatoarele 5 zile Bibliotena Nationala va trimite un exemplar al tezei
premierului la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
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 cuEuropa libera
despre presupusul plagiat al premierului.

Vezi si:Generalul pe care l-ar fi plagiat Ciuca rupe tacerea: 'Putea sa citeze jumatate de pagina,
restul putea sa comenteze el, ca era baiat destept pe vremea aia'

Context
Teza lui Nicolae Ciuca, in baza careia a devenit doctor in Stiinte militare in 2003, include continut
plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138, relateaza Press One. in replica, premierul a
transmis ca teza sa de doctorat este rodul cercetarii stiintifice din anii de studii doctorale si
reflecta munca depusa.
Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca solicita analizarea lucrarii sale de doctorat de catre
Comisia de Etica a UNAp - Institutia Organizatoare de Studii de Doctorat in care s-a sustinut teza
de doctorat care are un pronuntat caracter specific domeniului Stiinte Militare.
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