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Având în vedere prevederile din: 

- Art. 118 alin. (1), art. 121,124,192 si ale art.216 alin. (2) lit. c) din Legea 

educaliei naționale nr. 1/2011, cu modificirile și completdrile ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului 

studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

134/2016; 

- Ordinul MENCS nr. 3485/2016 - lista programelor recunoscute de CNATDCU 

și utilizate la nivelul instituliilor de învățământ superior organizatoare de studii 

universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de 

similitudine; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației și Cercetării;  

- Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru 

acordarea titlului de doctor;  

- Art. 2 alin. (3) lit. k) din Ordinul ministrului educatiei nr. 3.322/2021 privind 

constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot 

fi integrate în formula de finanțare a instituliilor de învățământ superior de stat, 

pentru anul 2021; 

- Ordinului Ministrului Educației și Cercetirii nr. 5.229/2020 pentru aprobarea 

metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului 

de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea 

standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența 

plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat; 

- Ordinului Ministrului Educatiei nr. 5.255 din 10 septembrie 202l privind 

verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de 

doctorat din perioada 1990-2016; 

- Strategia UPIT 2020-2024, Carta UPIT, Codul de etica si deontologie 

universitara al UPIT, Regulamentul UPIT privind organizarea si desfasurarea 

studiilor universitare de doctorat; 

UPIT elaboreaza prezenta strategie pentru prevenirea si combaterea fenomenului 

de plagiat in elaborarea tezelor de doctorat. 
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1. Prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat în elaborarea tezelor 

de doctorat în cadrul IOSUD / Universitatea din Pitești: 

 

În elaborarea tezelor de doctorat doctorandul, conducătorul de doctorat și 

comisia de îndrumare răspund pentru respectarea eticii și deontologiei 

universitare și pentru prevenirea fenomenului de plagiat. 

Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare analizeaza teza de doctorat, 

înainte de susținerea acesteia, în ceea ce priveste originalitatea, gradul de 

respectare a eticii și deontologiei universitare, modul în care au fost citate sursele 

bibliografice. 

În vederea prevenirii fenomenului de plagiat, IOSUD/Universitatea din 

Pitești utilizează pentru verificarea procentului de similitudine a tezelor de 

doctorat programul informatic: sistemantiplagiat.ro. Toate tezele de doctorat sunt 

scanate cu programul informatic pentru identificarea procentelor de similitudine. 

În urma verificarii tezelor de doctorat în platformă, teze introduse în format .doc, 

.docx., .pdf., sunt generate Rapoarte de similitudine cu privire la coeficientii de 

similitudine și la lista similitudinilor. Aceste rapoarte sunt transmise 

conducătorului de doctorat și doctorandului. În cazul în care o teză de doctorat 

conține secvențe plagiate (indiferent de procentul acestora), ea nu este aprobată 

pentru susținerea publică. Doctorandul are dreptul să refacă și să redepună teza de 

doctorat la Secretariatul Doctorate în termen de 30 de zile de la data primirii 

Raportului de similitudine. Dacă nici a doua oară teza nu se încadrează în limitele 

admise, doctorandul are dreptul să o refacă, dar nu o poate depune mai repede de 

6 luni de la data primirii celui de-al doilea Raport de similitudine. La cererea 

doctorandului, conducătorului de doctorat sau a comisiei de îndrumare se pot 

verifica inclusiv rapoartele de cercetare și/sau articolele elaborate prin programul 

informatic SEMPLAG.  

IOSUD pune la dispozilia tuturor doctoranzilor, în mod gratuit, accesul la 

programul sistemantiplagiat.ro în vederea stabilirii gradului de similitudine în 

tezele de doctorat si la alte programe pe care UPit le va achizitiona. Pentru orice 

abatere de la etică și deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu 

legislația în vigoare, comisia de etica din cadrul Universitații din Pitești. În 

funcție de constatările făcute, comisia de etica va lua masurile menite să prevină 

frauda academică în cadrul studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu 

legislatia în vigoare. 

 



4 
 

2. Verificarea respectarii eticii și deontologiei universitare în elaborarea 

tezelor de doctorat și etapele activității de verificare a respectării eticii 

și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat: 

 

În vederea demarării activității de verificare a respectării eticii și 

deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat, Senatul Universității 

din Pitești va aproba, înființarea Biroului de Etică și Integritate Academică în 

cadrul IOSUD-UPit.  

Biroul de Etică și Integritate Academică este un compartiment subordonat 

CSUD, cu atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, 

precum și formarea de formatori în etică și integritate (Art. 1 (3), Ordin 

5255/10.09.2021), atribuții ce includ operarea softului antiplagiat. Biroul de Etică 

și Integritate Academică solicită Biroului Acte de Studii al Universității din 

Pitești să elaboreze un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către 

Universitatea din Pitești, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016. 

Biroul de Etică și Integritate Academică va parcurge urmatorii pași în 

activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat pentru perioada 1990-2016: 

a) Inventarierea pe domenii de studii universitare de doctorat a numărului 

de titluri de doctor acordate de UPIT în perioada 1990-2016. Această inventariere 

se va face prin implicarea Biroului Acte de Studii al Universității din Pitești. În 

perioada 1990-2016 UPIT a acordat în total 502 titluri de doctor.  

b) Digitizarea tuturor tezelor de doctorat susținute în perioada 1990-2016 și 

transformarea lor în documente de tip .doc, .docx, .pdf. Serviciul Bibliotecă 

coordonează activitatea de elaborare (prin digitizare şi recunoaştere optică a 

caracterelor - OCR) a bazei de date electronice a tezelor de doctorat susţinute în 

perioada ianuarie 1990-iunie 2016, care urmează a fi verificate prin programele 

antiplagiat ale UPIT.  

c) Formarea de formatori în etică și integritate. IOSUD UPIT este 

responsabil cu identificarea persoanelor capabile sa formeze formatori în etică și 

integritate, care sa cunoască toate aspectele legate de etică și deontologia 

universitară. Angajarea unor experti pentru formarea de formatori în etică și 

integritate academică.  

d) Verificarea de catre Biroul de Etica si lntegritate Academica a tuturor 

tezelor de doctorat cu ajutorul programelor de verificare a procentului de 

similitudine la care UPIT are acces. Rapoartele de similitudine au un rol 

orientativ, venind în sprijinul comisiilor de specialitate stabilite în pasul e), însă 

nu constituie o dovadă pentru respectarea sau nerespectarea eticii și deontologiei 
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universitare în elaborarea tezelor de doctorat și nu substituie analiza și verificarea 

tezelor de doctorat.  

e) Constituirea unor comisii de specialitate, pe domenii fundamentale de 

studii universitare de doctorat, pentru analizarea tezelor de doctorat. Din fiecare 

comisie de specialitate va face parte cel putin un formator în etică și integritate. În 

funcție de numarul de titluri de doctor acordate de UPIT pe fiecare domeniu de 

studii universitare de doctorat, se va stabili numărul necesar de comisii de 

specialitate, de formatori în etică și integritate și se va realiza planificarea 

verificării tezelor de doctorat susținute în perioada 1990-2016. Angajarea de 

membri în comisiile de specialitate.  

f) Analiza tezelor de doctorat de către comisiile de specialitate. Conducerea 

IOSUD și a domeniior/scolilor doctorale susțin activitatea de verificare.  

g) Realizarea de către IOSUD a unui raport detaliat cu privire la 

respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul 

tezelor de doctorat verificate, ulterior finalizarii verificarilor, care va fi transmis 

Ministerului Educatiei. În cazul în care se constată abateri de la etică și 

deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare, 

comisia de etică din cadrul UPIT și Ministerul Educației. Secretariatul 

IOSUD/CSUD păstrează rapoartele de la Biroul de Etică și Integritate 

Academică. 

Serviciul Bibliotecă coordonează activitatea de elaborare (prin digitizare şi 

recunoaştere optică a caracterelor - OCR) a bazei de date electronice a tezelor de 

doctorat susţinute în perioada ianuarie 1990 — iunie 2016, care urmează a fi 

verificate prin softul antiplagiat al UPIT. Baza de date electronice a tezelor de 

doctorat realizată (conform inventarului transmis de Biroul Acte de Studii al 

Universității din Pitești,) este înaintată Biroului de Etică și Integritate Academică 

cu atribuţii în operarea softului antiplagiat şi verificarea tuturor tezelor de 

doctorat. 

Biroul de Etică și Integritate Academică preia lista cu diplomele de doctor 

eliberate de către Univeritatea din Pitești, conform prevederilor legale, în 

perioada 1990-2016. Întocmeşte planificarea procesului de analiză a diplomelor 

de doctor eliberate de către Universitatea din Pitești, conform prevederilor legale, 

în perioada 1990-2016. Desfăşoară activitatea de elaborare (prin digitizare și 

recunoaștere optică a caracterelor) a bazei de date electronice a tezelor de 

doctorat susținute în perioada 1990-2016, care vor fi verificate prin softul 

antiplagiat al IOSUD-UPit. Transmite la CSUD prin intermediul Secretariatului 

IOSUD rapoartele de similitudine generate în urma verificării tezelor de doctorat 

cu softul antiplagiat, însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru 
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fiecare teză verificată și un raport centralizator periodic. Formează formatori în 

etică şi integritate academică în cadrul Universității din Pitești. Întocmeşte şi 

trimite către CSUD raportul centralizator periodic detaliat cu privire la 

respectarea/nerespectarea eticii, calităţii şi deontologiei universitare la nivelul 

tezelor de doctorat verificate. Întocmeşte şi trimite către CSUD alte rapoarte în 

funcție de alte specificații primite. Secretariatul IOSUD păstrează rapoartele de la 

Biroul de Etică și Integritate Academică . 

 

3. Resurse materiale: 

 

Resursele materiale constau în birou de lucru, calculatoare (laptop), 

imprimante, copiator, consumabile (hârtie, toner), și articole de papetărie (dosare, 

pix, etc.), programe verificare antiplagiat, soft digitizare.  

 

4. Resurse umane: 

 

Resursele umane sunt asigurate de Conducerea Universității din Pitești, 

Conducerea CSUD, Conducerea Școlii/Domeniilor Doctorale, Coordonatorul și 

membrii consiliilor de coordonare a programelor doctorale, membrii Comisiei de 

etică a UPIT. 

 

5. Concluzii:  

 

Verificarea tezelor de doctorat în IOSUD este independentă de verificarea 

Consiliului Nalional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) și se face în cadrul mecanismelor interne de asigurare 

a calității. CNATDCU analizeaza orice sesizare, conform regulamentului propriu. 

Ministerul Educației asigura finanțarea Universității din Pitești pentru activitatea 

de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat. Finanțarea activităților de 

prevenire și combatere a fenomenului de plagiat se face cu incepere din anul 2021 

din fondul pentru finanfarea situațiilor speciale conform prevederilor legale, în 

cuantum de 199.888 lei. Fondurile neutilizate la sfârșitul anului anului 2021 se 

reportează în anul următor cu aceeași destinație. 

 

RECTOR,       Director CSUD, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN Prof. Dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU 

 


