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INTRODUCERE 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Art. 1. Prezenta procedură a fost elaborată respectând prevederile și cerințele 

următoarelor acte                  normative și reglementări interne: 

- Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 

obligaţiilor        studentului; 

- Carta Universității din Piteşti; 

- Regulamentul privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de 

învățământ, COD: REG-CMCPU-02; 

- Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti-studii universitare de 

licență, COD: REG-DSG-02; 

- Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti-studii universitare de 

masterat, COD: REG-DSG-03. 

- Ordinul Ministrului educației și Cercetării nr. 4020/07.04.2020. 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Promovare examene prin fraudă  

Art. 2. 

(1) Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:  

a) plagiatul şi autoplagiatul (reciclarea unor lucrări deja prezentate şi evaluate);  

b) copierea, în orice mod, a rezolvării subiectelor de la alți studenți;  

c) comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de 

examinare;  

d) deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare privind materia 

de examen, neautorizate de examinator / comisia de examinare, indiferent dacă acestea au fost 

sau nu utilizate în timpul probei de evaluare;  
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e) deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit 

comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, 

notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul probei de 

evaluare,  

f) schimbarea subiectului / subiectelor de examinare, neautorizată de examinator / 

comisia de examinare, în scopul fraudării examenului sau colocviului.  

g) înlocuirea lucrării scrise redactate la examen sau colocviu cu o lucrare pregătită 

anterior intrării la examen sau colocviu;  

h) substituirea de persoană. 

(2) Frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un referat ce se va întocmi pe 

loc de către examinator / comisia de examinare. Înscrisul doveditor al fraudei sau, după caz, 

mijloacele tehnice prohibite vor fi reţinute de examinator / comisia de examinare. Referatul de 

constatare a fraudei, semnat de examinator / comisia de examinare şi însoţit, dacă este cazul, de 

înscrisurile sau mijloacele tehnice reţinute, vor fi înaintate de examinator / comisia de 

examinare Biroului Consiliului facultăţii, în vederea demarării procedurii de exmatriculare.  

(3) Mijloacele tehnice, înscrisurile şi/sau tipăriturile reţinute potrivit dispoziţiilor de mai sus 

vor fi restituite titularilor, prin serviciul secretariat, după finalizarea procedurii de 

exmatriculare, pe bază de proces-verbal. Tipăriturile împrumutate de la Universitate (decanat, 

bibliotecă, cadru didactic, etc.) nu se restituie.  

(4) În cazul substituirii de persoană la examen, cei în cauză (atât cel înlocuit, cât şi cel care 

înlocuieşte) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare în nici una din secțiile facultăţii.  

(5) În catalogul de examen se consemnează, în dreptul numelui studentului, nota 1 (unu) și 

cuvântul “fraudă”, urmate de semnăturile examinatorilor şi de dată. 

Art. 3. Se consideră fraudă academică şi se pedepseşte în funcţie de gravitatea abaterii, orice 

act ori tentativă din partea vreunui student la ciclul de licenţă, masteral ori doctoral de a 

influenţa evaluarea sa ori de a se afirma profesional prin metode necinstite. Se includ aici 

evaluările de semestru, de an ori de final de ciclu – orale ori scrise -, lucrările de seminar, proiect 

(precum eseurile, referatele, prezentările scrise sau orale etc.), colocviile, examenele parţiale 

ori finale la oricare dintre materii, examenele de licenţă, redactarea şi susţinerea diplomelor de 

licenţă, a disertaţiilor de masterat şi a tezelor de doctorat, precum şi participarea la manifestări 

publice în calitate de reprezentant al facultăţii ori universităţii. 
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CAPITOLUL II. ESTE INTERZIS ȘI SE SANCȚIONEAZĂ 

Art. 4. 

(1) În cadrul evaluărilor academice este interzis copiatul, prin utilizarea oricarui tip de surse și 

mijloace, incluzând și complicitatea altui student din Facultate, prezent sau nu la locul 

desfășurării evaluării.  

(2) Predarea aceleiași lucrări la mai multe evaluări constituie înșelaciune în evaluarea 

academică de la data constatării, fiind investită Comisia de etică și deontologie universitară 

pentru analiza cazului, iar evaluările Ia disciplinele respective sunt suspendate pentru studentul 

în cauza.  

(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare, precum și complicitatea la fraudare indiferent de forma 

de comitere: comunicare directa, existența unor materiale scrise, dispozitive electronice de 

comunicare, inclusiv a dispozitivelor interconectate cu altele din afara locului desfășurării 

evaluării, substituția de persoană etc., confirmate prin proces-verbal încheiat la fața locului de 

cadrul didactic examinator și contrasemnat de cel puțin un martor prezent, se sancționează cu 

exmatricularea celor implicati.  

(4) Sancționarea în cazul menționat la alin.(3) se analizează și se stabilește de către Consiliul 

facultății la propunerea titularului de disciplină și se comunică studentului prin decizie de 

sanctionare de către decan. Decizia se afișeaza la avizierul facultății, iar de la data emiterii 

deciziei, studentul nu mai poate susține alte examene.  

(5) Studentul are dreptul la contestatie, în termen de 5 zile de Ia comunicarea deciziei privind 

sancțiunea aprobată. Contestația este adresată rectorului și se depune Ia Registratura 

Universității.  

(6) Soluționarea contestațiilor este de competența Consiliului de Administrație, în termen de 20 

de zile de la înregistrarea contestației.  

(7) În baza hotărârii Consiliului de Administrație prin care se respinge contestația, Rectorul va 

emite ordinul de exmatriculare, prin care se validează exmatricularea și procedura efectuată de 

facultate.  

(8) În baza hotărârii Consiliului de Administrație prin care se admite contestatia, rectorul va 

emite ordinul de revocare a deciziei de sanctionare emise de decan și se vor stabili ulterior de 

către facultate condițiile pentru susținerea examenelor din acea sesiune care au fost programate 

după emiterea deciziei decanului.  

(9) Hotararea Consiliului facultății care nu a fast contestată în condițiile de mai sus rămâne 

definitivă și în baza ei se emite ordinul rectorului de exmatriculare.  
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(10) Reînmatricularea studenților exmatriculați în conditiile art. 4 este posibila dupa minimum 

12 luni de la data emiterii ordinului de exmatriculare. 

Art. 5. Examenele promovate în cadrul programului de studii întrerupt în urma exmatriculării 

datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi 

recunoscute în cazul unei noi înmatriculări. 

Art. 6.  

- Plagiatul şi furtul în cadrul examenelor scrise sau orale (copiat);  

- Tentativa de corupere;  

constituie abateri sancţionabile de la etica universitară, faptul de a oferi bani, cadouri sau 

servicii personale membrilor personalului universitar sau administrativ în scopul de a beneficia 

de favoruri nemeritate. 

 

CAPITOLUL III. MĂSURI DE PREVENȚIE  

Art. 7.  

În cazul: 

1. Examenelor fizice 

o Examenele care se desfășoară în manieră clasică în amfiteatre sau în sălile de 

curs: supravegherea video a examenelor scrise. 

o „Elementul shuffle”, adică alternarea subiectelor scrise cu cele examinate la oral 

este o altă metodă care îi împiedică pe studenți să fraudeze. 

2. Examenelor în mediul online 

o Examenul este înregistrat   

o Profesorul verifică dacă studentul participă în persoană cu ajutorul cărții de 

identitate 

o interfețe de comunicare,  

▪ una scrisă pe care studentul rezolvă subiectele în scris,  

▪ alta audio-video care permite unui supraveghetor să supravegheze că 

studentul rezolvă subiectele. Acesta mai poate să dea unele indicații cu 

privire la desfășurarea examenului sau a unei cerințe din examen.  

3. Transparenţa este sarcina cursului de Etica și Integritate Academică și a fiecărui profesor 

să explice din start ce înseamnă un plagiat şi care sunt criteriile de evaluare. Sunt studenţi 

care nici măcar nu-şi dau seama că plagiază şi nu au fost învăţaţi ce înseamnă paternitatea 
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ideilor. Uneori, ei nu disting între ce constituie bun comun şi ce reprezintă proprietate 

intelectuală. 

4. Anunţarea în public a faptului că un student a copiat duce la creşterea responsabilităţii 

acestuia.  

Altfel, un student care a luat 4 pentru copiat se duce liniştit acasă, pentru că nu-l ştie nimeni. 

Notele ar trebui să fie discutate într-o formă organizată, ceea ce va creşte sensibilitatea 

morală a studenţilor şi va crea un spaţiu pentru manifestarea emoţiilor. 

5. Se oferă explicații plagiatorului, cu ceilalţi de faţă, unde a greşit, e foarte probabil ca el să 

se ruşineze. 

6. Studenţii trebuie să-şi schimbe mentalitatea. Ei ar trebui să priceapă că ceea ce contează 

este să obţii competenţe şi nu note de 10 pe linie prin copiat. 

7. Frauda poate fi redusă şi prin măsuri mai concrete de prevenire, detectare şi pedepsire a 

infracţiunilor, cu sancţiuni care să meargă până la exmatriculare. În codul de  etică al 

Universității se spune că e rău să fraudezi, dar nu există un regulament clar cu măsuri 

punitive şi de corectare a fenomenului. 

8. Studenţii care încearcă să promoveze examenele prin fraudă vor fi sancţionaţi. Sancţiunea 

poate merge, în funcţie de gravitatea situaţiei, de la anularea respectivei sesiuni de 

examene, până la exmatricularea de către Rector, la propunerea Biroului Consiliului 

facultăţii. 

9. Lucrurile ar putea fi îndreptate dacă profesorul ar lucra mai mult la nivelul studentului. 

10. Pentru a se evita cazurile de substituţie de persoană, la examene şi verificări, toţi studenţii 

sunt obligaţi să aibă asupra lor carnetul de student, cadrele didactice examinatoare având 

obligaţia de a face prezenţa studenţilor şi de a le solicita tuturor sau doar unora dintre 

aceştia, prin sondaj, prezentarea carnetului sau a legitimaţiei de student. 

Art. 8.  

1. În cadrul facultății va funcţiona Comisia de Integritate Academică mixtă (cadre didactice 

şi studenţi) ce vor monitoriza, judeca şi propune sancţiuni pentru orice tip de fraudă 

academică. Misiunea acestei comisii este de a oferi asistenţă cadrelor didactice în 

combaterea comportamentului fraudulos şi de a arbitra contestaţiile şi cazurile discutabile, 

precum şi de a limita presiunile ilegitime şi neprincipiale exercitate asupra cadrelor 

didactice în procesul evaluării studenţilor. 

2. În urma evaluărilor şi constatărilor ei, Comisia de Integritate Academică emite recomandări 

cu caracter expres prin care sugerează cadrelor didactice, biroului de catedră sau 

Consiliului Facultăţii măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la normele de integritate 

academică. Conducerea facultății se va asigura ca măsurile recomandate de către CIA să 

fie aplicate. În cazul contestării acestora de către cadrele didactice ori de către studenţii în 
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cauză, cazul se va soluţiona la nivelul de decizie implicat de către sancţiunile recomandate 

(biroul de catedră, Consiliul Facultăţii etc.). 

3. Orice cadru didactic conducător de curs, seminar, laborator, proiect etc. poate penaliza 

fraudele independent de Comisia de Integritate Academică, prin mijloace conforme cu 

prerogativele sale (depunctări, impunerea obligaţiei ca lucrarea în cauză să fie refăcută ori 

ca examenul să fie dat din nou în sesiunea următoare etc.). Cadrele didactice au, însă, 

obligaţia să aducă la cunoştinţa Comisiei de Integritate Academică constatarea şi 

penalizarea oricărei fraude. Ele pot, totodată, să solicite sancţiuni mai grave ori 

suplimentare prin intermediul CIA ori direct forurilor competente, în funcţie de gravitatea 

fraudei, sancţiuni ce pot fi aplicate doar de către birourile catedrelor, Consiliul Facultăţii 

ori de către Rectorul Universităţii. 

Art. 9.  

1. Sancţiunile pentru fraude pot include avertismente, depunctări la lucrarea/examenul 

fraudat ori la nota finală, amânări de examene cu un semestru, repetarea anului, precum 

şi penalităţi suplimentare – adăugate la cele din procesul de evaluare – cum ar fi 

suspendarea temporară (pe durata unui an universitar) a dreptului de a locui în cămin, 

ridicarea bursei pe o perioadă determinată, ori exmatricularea. Orice sancţiune acordată 

va fi afişată la aviziere şi pe site-ul catedrei şi/sau al Facultăţii.  

2. Cadrele didactice au dreptul de a depuncta ori de a nu acorda examenul unui student ca 

urmare a comiterii de către acesta din urma unei fraude academice. Pentru repetarea 

anului, suspendarea dreptului de a locui în cămin şi ridicarea bursei pe o perioadă 

determinată este nevoie de avizul Consiliului Facultăţii. Exmatricularea este aprobată 

de Rectorul Universităţii pe baza unei solicitări din partea Consiliului Facultăţii.  

3. În cazuri penale, de tipul falsului privind identitatea (Art. 293 din Codul Penal), se 

procedează direct la exmatriculare, pe baza unui raport întocmit de cadrul didactic care 

a sesizat frauda şi avizat de Decanul Facultăţii. Exmatricularea se înaintează spre 

aprobare Rectorului Universităţii, cu obligaţia acestuia de a sesiza poliţia/organele de 

cercetare penală.  

4. Sancţiunile se stabilesc pe baza unui ghid de procedură întocmit de către Comisia de 

Integritate Academică. Severitatea sancţiunilor va depinde de gravitatea abaterilor, de 

repetarea lor, de condiţiile în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate la nivelul de 

autoritate imediat superior în termen de 30 de zile. 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 10. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Facultăţii de Electronică, Comunicații 

și Calculatoare în şedinţa din data de ...... şi intră în vigoare în anul univ. xxxx/xxxx. 


