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PREAMBUL
Prezentul regulament are drept scop stabilirea modului în care se asigură respectarea normelor de
etică și integritate academică în cadrul IOSUD UPIT precum și modul în care se aplică
mecanismele pentru prevenirea și sancționarea fraudelor.

PREZENTUL REGULAMENT ESTE ELABORAT ÎN BAZA URMĂTOARELOR ACTE
NORMATIVE:
 Legea Educaţiei aţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 288/2004 privind actualizarea studiilor de doctorat, cu modificările și completările

ulterioare;
 Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea

studiilor universitare;
 HG 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările

ulterioare;
 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările

ulterioare;
 Legea 87/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, actualizată;
 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și

inovare, actualizată;
 Strategia UPIT 2020-2024, Carta UPIT, Codul de etică și deontologie universitară UPIT,

Regulamentul UPIT privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul MEC nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului
de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la
nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa
plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;

 Ordinul MEC nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în
elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 - 2016;

 Ordinul MEC nr. 3651/2021 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de
performanţă utilizaţi în evaluare;

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările
ulterioare;

 Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica;
 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Directiva 2001/29/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind

armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea
Informațională;
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 Directiva 96/9/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția
juridică a bazelor de date;

 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind
dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor
96/9/CE și 2001/29/CE;

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale.
Definiție termeni:
- Plagiat: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor
texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face
trimitere la sursele originale;
- Autoplagiat: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a
unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest
lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
- Copiat: A transcrie un text, redând exact conținutul lui, sau a reproduce fără originalitate o operă
de artă sau a redacta o lucrare folosind în mod nepermis lucrarea altei persoane sau alte surse de
informație;
- Falsificare de rezultate: măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau
rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;
- Fabricarea de rezultate: înregistrarea şi prezentarea unor date din imaginatie, care nu sunt obtinute
prin metodele de lucru folosite în cercetare sau alte domenii;
- Verificarea antiplagiatului: acțiunea de a controla lucrările de studii universitare de doctorat pentru
a constata conformitatea cu standardele și normele de etică și integritate academică;
- Program antiplagiat: software-uri pentru identificarea similitudinilor textuale, agreat de ME;
Art. 1. Normele de etică şi integritate academică privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,

dezvoltarea tehnologică şi inovare, sunt detaliate în Codul de etică şi deontologie
profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, prevăzut de Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum şi în codurile de etică pe
domenii.

Art. 2. Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:
a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică;
b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi
popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul
competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a
cercetării-dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare
obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi de
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evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii,
sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
d) norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
e) normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane, evitarea
suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic.

Art. 3. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. a), în măsura în care nu
constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
- confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date
obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute
prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
- falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice
pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente
deductive;
- îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare a
altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-
dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a
echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format
electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane
pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. b), în măsura în care nu
constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
- plagiatul;
- autoplagiatul
- includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori
care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au
contribuit semnificativ la publicaţie;
- includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul
acesteia;
- publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori
metode ştiinţifice nepublicate;
- introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de
candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de
cercetare-dezvoltare

Art. 5. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. c), în măsura în care nu
constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
- nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la
evaluări;
- nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;
- discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială,
orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu
excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege.
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Art. 6. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. d), în măsura în care nu
constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
- abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine;
- abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale
din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii
materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
- abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate
asupra persoanelor din subordine;
- obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a
Consiliului Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în
activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
- nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună
conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 7. Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru
abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:
- participarea activă în abateri săvârşite de alţii;
- cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică sau a Consiliului

Naţional de Etică;
- coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;
- neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de

mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de
coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Art. 8. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea
universitară: - plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
- confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
- introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare

CAPITOLUL II. Documente utilizate (Sesizare/Reclamație și Raport de analiză)
Art. 9. Sesizarea cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică

profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat,
denumită în continuare sesizare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a. să conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea,
respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu,
adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi
adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc, pentru persoanele juridice,
incluse într-un document denumit Date identificare autor sesizare;b. să conţină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul
tezei, instituţia care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat,
incluse într-un document denumit Date identificare teză;
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c. să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate in baza cărora persoana fizică sau
juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de
identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărţi publicate etc), incluse într-
un document fişier arhivă electronică denumit „Anexe";d. să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea
standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existenţa plagiatului în
cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit ..Motivaţie".

Art. 10. Sesizările sau reclamaţiile referitoare la alte abateri de la normele de etică şi
integritate academică vor conţine:
a) Date privind idenficarea persoanei a cărei faptă este sesizată/reclamată;
b) Perioada/data la care se consideră încălcarea normelor de etică şi integritate academică,

în activitatea de cercetare ştiinţifică;
c) Tipul activităţii faptei in legătură cu care a fost încălcate normele de etică şi integritate

academică,
d) Descrierea faptei ce formează obiectul sesizării feclamaţiei.
e) Dovezile pe care se sprijină sesizarea reclamaţia;

Art. 11. Raportul de caz cuprinde raportul comisiei de analiză, soluţionare a sesizărilor
reclamațiilor.

CAPITOLUL III. Resurse necesare
Art. 12. Resurse umane - sunt asigurate de Conducerea Universității din Pitești, Conducerea

CSUD, Conducerea Școlii Doctorale, conducătorii de doctorat, secretariatul IOSUD,
personal bibliotecă, membrii Comisiei de etică UPIT.

Art. 13. Resurse materiale - constau în calculatoare, laptopuri, scannere, imprimante, copiator,
HDD-uri, consumabile (hârtie, toner), articole de papetărie, soft digitizare, soft verificare
antiplagiat.

Art. 14. Resurse financiare - Finanțarea activităților de prevenire și combatere a fenomenului de
plagiat se face cu începere din anul 2021 din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale
conform prevederilor legale, în cuantum de 199.888 lei. Fondurile neutilizate la sfârșitul
anului 2021 se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL IV. Atribuţii, activităţi şi competenţe
Art. 15. Biroul de etică şi integritate academică solicită Biroului Acte de Studii al UPIT să

elaboreze un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către UPIT, conform
prevederilor legale, în perioada 1990 - 2016.

Art. 16. Biroul Acte de Studii al UPIT elaborează un inventar al diplomelor de doctor eliberate de
către UPIT, conform prevederilor legale, în perioada 1990 - 2016, pe care îl va înainta
Serviciului Bibliotecă.

Art. 17. Serviciul Biblioteca coordonează activitatea de elaborare (prin digitizare şi recunoaştere
optică a caracterelor – OCR, în cazurile în care nu există varianta electronică a teze) a
bazei de date electronice a tezelor de doctorat susţinute în perioada 1990 - 2016, care
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urmează a fi verificate prin softul antiplagiat al UPIT. Baza de date electronice a tezelor de
doctorat realizată este înaintată Biroului de Etică și Integritate Academică, birou cu
atribuţii în operarea softului antiplagiat şi verificarea tuturor tezelor de doctorat. Serviciul
Biblioteca stabilește legătura cu Biblioteca Națională a României în vederea procurării
tezelor de doctorat care nu se află în posesia IOSUD - UPIT sau a Bibliotecii Universității
din Pitești.

Art. 18. Biroului de Etică și Integritate Academică, verifica toate tezele de doctorat cu ajutorul
programelor de verificare a procentului de similitudine la care UPIT are acces. Biroului de
Etică și Integritate Academică realizeaza rapoartele de similitudine generate în urma
verificării tezelor de doctorat cu softul antiplagiat al UPIT, însoţite de un raport sumativ al
procentajelor obţinute pentru fiecare teză verificată.

Art. 19. Secretariatul IOSUD/CSUD – UPIT păstrează rapoartele de similitudine generate în urma
verificării tezelor de doctorat cu softul antiplagiat al UPIT, însoţite de un raport sumativ al
procentajelor obţinute pentru fiecare teză verificată, realizat în cadrul biroului. Raportul
sumativ și la nevoie rapoartele individuale sunt comunicate CA-ului UPIT.

Art. 20. Pentru tezele la care se constată depăşirea procentajelor de similitudine acceptate în cadrul
biroului de către membrii care fac verificarea, în funcţie de software-ul de plagiat folosit,
cu respectarea coeficienţilor recomandaţi de fiecare software agreat de Ministerul
Educaţiei, la propunerea Directorului CSUD-UPIT, Rectorul UPIT numeşte comisii de
verificare şi analiză a acestora. În cazul sesizării de abateri de la normele etice şi
deontologice universitare, comisiile de analiză informează CSUD, care va dispune
măsurile necesare, conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 5255/2021 privind
verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat
din perioada 1990 - 2016.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale
Art. 21. Prezentul regulament a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi se aduce la cunoştinţa

tuturor membrilor Biroului de Etică și Integritate Academică.
Art. 22. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat - UPIT îşi rezervă dreptul de a modifica

prezentul regulament, iar eventualele modificări sau adăugiri se vor face numai cu
aprobarea Senatului Universităţii din Piteşti şi vor fi comunicate în timp util.
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ORGANIGRAMA BIROULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
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