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A. Preambul 

 

Universitatea din Craiova (UCV) promovează principiile deontologiei și eticii în 

cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea și motivarea resursei umane în cadrul 

desfășurării și finalizării studiilor universitare organizate la toate nivelurile: cadre didactice, 

studenți din ciclul de licență, masterat, doctorat sau postdoctorat. 

Prezenta Strategie pentru prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat în 

Universitatea din Craiova reprezintă un răspuns la Ordinul Ministerului Educației 5255/2021 

privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat 

din perioada 1990 – 2016 și reprezintă un instrument particular de implementare prin care se 

elaborează obiectivele, mecanismele și direcțiile principale de acțiune pentru membrii 

comunității academice și de cercetare, mai ales pentru persoanele implicate în organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD-Universitatea din Craiova. 

 

B. Documentele și legislația care stau la baza elaborării strategiei pentru prevenirea și 

combaterea fenomenului de plagiat în Universitatea din Craiova 

 

B.1. Legislația națională 

 Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată 

 Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, actualizată  

 Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea 

tehnologică și inovare, actualizată  

 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată 

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

asigurarea calității educației, actualizată 

 Legea nr.329/2006 privind aprobarea OUG nr.123/2005 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată 

 HG nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat actualizată 

 O.U.G. nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, actualizată 

 

B.2. Legislația secundară 

 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5110/2018 privind aprobarea standardelor 

naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor 

 Ordinul Ministrului educației și cercetării nr.4621/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
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 Ordinul Ministrului educației și cercetării nr.5229/2020 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 

 Ordinul Ministrului educației și cercetării nr.5255/2021 privind verificarea respectării 

eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-

2016  

 Ordinul Ministrului educației nr.3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de 

performanță utilizați in evaluare;  

 

B.3. Alte documente legislative inclusiv reglementări interne ale UCV 

 

 Carta UCV cu modificările ulterioare - 

https://www.ucv.ro/despre/strategie/carta_ucv.php  

 Codul de etică și deontologie profesională universitară   

https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/comisie_etica/2019/Cod_etica_UCV_2011.pdf  

 Regulamentul de  Organizarea și Funcționare a Comisiei de Etică - 

https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/comisie_etica/2021/Regulamentul_de 

organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_Etica.pdf  

 Regulamentul Instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii 

universitare de doctorat și postdoctorat al instituției organizatoare de studii universitare 

de doctorat - Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV), cu modificările ulterioare  

 Regulamentul Școlilor Doctorale ale Universității din Craiova din cadrul IOSUD-UCV  

 Ghid de prezentare IOSUD-UCV 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/organizare/brosura_ro.

pdf  

 Proceduri de susținere publică a tezelor de abilitare în sistem on-line în cadrul IOSUD-

Universitatea din Craiova  

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/informatii/III_ 

Proceduri_sustinere_tezei_de_abilitare_on_line.pdf  

 Metodologia de admitere, organizare și finalizare a programelor postdoctorale în cadrul 

IOSUD - UCV. 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/admitere/2021/studii_p

ostdoctorale/Metodologie_admitere_studii_postdoctorale.pdf  

 

C. Misiunea Universității din Craiova 

 

Misiunea este clar prevăzută în articolul 14 al Cartei Universității din Craiova 

”Universitatea din Craiova își asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale: 

https://www.ucv.ro/despre/strategie/carta_ucv.php
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/comisie_etica/2019/Cod_etica_UCV_2011.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/comisie_etica/2021/Regulamentul_de%20organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_Etica.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/comisie_etica/2021/Regulamentul_de%20organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_Etica.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/organizare/brosura_ro.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/organizare/brosura_ro.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/informatii/III_%20Proceduri_sustinere_tezei_de_abilitare_on_line.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/informatii/III_%20Proceduri_sustinere_tezei_de_abilitare_on_line.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/admitere/2021/studii_postdoctorale/Metodologie_admitere_studii_postdoctorale.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/admitere/2021/studii_postdoctorale/Metodologie_admitere_studii_postdoctorale.pdf
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 generarea și transferul de cunoștințe către societate prin cercetare științifică avansată 

și educație; 

 formarea inițială și continuă la nivel superior a specialiștilor capabili să satisfacă, 

prin inserție profesională, nevoile de competență ale mediului socio-economic; 

 formarea inițială și continuă a personalului didactic; 

 contribuția la progresul științelor fundamentale și aplicative prin cercetare științifică, 

inovare și transfer tehnologic; 

 dezvoltarea personală a cursanților săi în spiritul creației individuale și colective; 

 promovarea schimbului liber de opinii și a gândirii critice; 

 promovarea valorilor europene în domeniile științific, cultural și educațional, prin 

cooperare academică internațională.” 

 

D. Integrarea obiectivelor Universității din Craiova în obiectivele prezentei strategii 

 

        Conform articolului 15 din Carta UCV ”Universitatea din Craiova are ca principale 

obiective: 

 asigurarea calității cercetării științifice și a procesului de învățământ; 

 menținerea ofertei educaționale în acord cu cerințele societății și cu evoluția 

previzibilă a acestora; 

 promovarea unor programe de studii flexibile, generatoare de competențe și abilități 

cu utilizare directă în profesie și societate, în acord cu Cadrul National al 

Calificărilor; 

 gestiunea eficientă a resurselor umane și materiale; 

 sprijinirea excelenței individuale; 

 participarea la programe de excelență în cercetare și educație; 

 menținerea unui nivel ridicat al inserției profesionale a absolvenților, prin 

dezvoltarea unor structuri consultative ce includ reprezentanți ai mediului economic 

și personalități din mediul academic, cultural și profesional extern; 

 creșterea continuă a vizibilității internaționale a instituției, prin diseminarea 

rezultatelor cercetării științifice proprii și participarea la programe academice 

europene; 

 asumarea poziției de pol științific, cultural și educațional național; 

 promovarea inițiativelor în domeniul managementului universitar și în cel al 

cercetării științifice.” 

În conformitate cu obiectivele UCV, prezenta strategie are ca obiectiv prevenirea 

abaterilor de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare (evitarea 

plagiatului și autoplagiatului) într-o măsură cât mai mare. Prin această strategie se urmărește 

elaborarea și perfecționarea unor modalități de sancționare a încălcării normelor deotontogice, 

conform normelor legislative în vigoare, prin punerea în practică a unor mecanisme și a unor 

acțiuni specifice prin care să se asigure prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat atât în 

cadrul tezelor de doctorat, tezelor de abilitare și a lucrărilor științifice elaborate în cadrul 

IOSUD-UCV, cât și a abaterilor de la normele de bună conduită in activitatea de cercetare. 

 

E. Mecanisme și acțiuni de prevenire și combatere a plagiatului în cadrul 

Universității din Craiova 
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În cadrul desfășurării și finalizării programelor de studii universitare de doctorat, 

Universitatea din Craiova promovează principiile deontologiei și eticii în cercetarea științifică, 

pentru formarea, dezvoltarea și motivarea resursei umane, punând accent pe consolidarea 

integrității academice, definite drept asumare a răspunderii pentru calitatea activităților 

academice desfășurate, onestitate în munca realizată și respect pentru comunitatea intelectuală 

(conform prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare și Legii Educației Naționale nr. 1/2011). 

 

E1. Rolul Comisie de Etică în acțiunile de prevenire și combatere a plagiatului 

din cadrul Universității din Craiova 

 

Comisia de Etică, prin său codul de etică, promovează și implementează principiile 

eticii și deontologiei profesionale la nivelul Universității din Craiova. 

Sub jurisdicția Comisiei de etică intră toți angajații Universității de din Craiova, 

inclusiv cercetătorii și cadrele didactice asociate, precum și studenții, masteranzii și 

doctoranzii. 

Comisia de Etică analizează toate actele și activitățile care privesc Universitatea din 

Craiova, angajații acesteia sau alte persoane din comunitatea academică, referitor la abateri de 

la etica și deontologia universitară, precum și de la buna conduită în cercetarea științifică, cu 

excepția abaterilor disciplinare care intră sub incidența Codului muncii. Comisia de etică 

universitară funcționează pe baza regulamentului propriu prin care sunt reglementate 

modalitățile de lucru și soluționare a sesizărilor. 

Activitatea Comisiei de Etică universitară poate fi consultată pe site-ul UCV la: 

https://www.ucv.ro/despre/structura/comisie_etica/membri_comisia_de_etica.php  

Atribuțiile Comisiei de Etică a UCV sunt următoarele: 

Analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau 

prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie profesională universitară. 

Realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii 

activităților de cercetare științifică, care se prezintă rectorului, Senatului universitar și 

constituie un document public – 

https://www.ucv.ro/despre/structura/comisie_etica/rapoarte_comisie_etica.php  

Contribuie la elaborarea Codului de etică universitară, care se propune Senatului 

universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară - 

https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/Carta_Universitatii.pdf  

Alte atribuții, conform Legii nr. 206/2004. 

 

E2. Implicarea IOSUD-UCV și a școlilor doctorale în acțiunile de prevenire și 

combatere a plagiatului din cadrul Universității din Craiova 

 

IOSUD-UCV ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele 

eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică al UCV. IOSUD 

monitorizează și evaluează permanent practicile de respectare a eticii și deontologiei 

universitare la nivel de studii doctorale prin aplicarea mecanismelor de asigurare a calității, care 

au inclus și vor include aplicarea de chestionare prin intermediul cărora se colectează feedback-

https://www.ucv.ro/despre/structura/comisie_etica/membri_comisia_de_etica.php
https://www.ucv.ro/despre/structura/comisie_etica/rapoarte_comisie_etica.php
https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/Carta_Universitatii.pdf
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ul din partea studenților doctoranzi. 

 

Școlile doctorale împreună cu conducătorii de doctorat au obligația de a informa 

studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica 

respectarea acesteia, inclusiv: respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării 

cercetării de doctorat; respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 

IOSUD-UCV, împreună cu Școlile Doctorale ale UCV, iau măsuri pentru prevenirea 

și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform 

codului de etică al UCV. 

Consiliul Școlii Universitare de Doctorat (CSUD) al UCV adoptă măsurile necesare 

pentru asigurarea calității studiilor universitare de doctorat, pentru buna desfășurare a 

evaluărilor periodice ale școlii doctorale și conducătorilor de doctorat, pentru respectarea 

normelor de etică și deontologie și pentru procesul extern de evaluare în vederea 

acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a școlilor doctorale. 

Directorii școlilor doctorale împreună cu consiliile de coordonare a programelor 

doctorale răspund pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în condițiile respectării 

normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.  

Conducătorul de doctorat împreună cu autorul tezei de doctorat urmărește 

respectarea standardelor de calitate și cele referitoare la etică profesională. În cazul unor 

eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la 

buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și/sau 

conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condițiile legii.  

 

F. Acțiuni strategice necesare pentru respectarea normelor de etică și integritate 

 

 Stabilirea și pregătirea de experți în analiza rapoartelor de similitudine pentru 

tezele susținute în perioada 1990-2016, pe domenii de studii de doctorat. 

 Includerea în raportul anual al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității din UCV a informațiilor legate de activitatea școlilor doctorale, 

inclusiv privind respectarea normelor de etică și integritate academice in cadrul 

tezelor de doctorat. 

 Organizarea de sesiuni/seminarii de pregătire în domeniul eticii cercetării, 

publicării, proprietății intelectuale și a managementului datelor experimentale, 

precum și organizarea de sesiuni de perfecționare a conducătorilor de doctorat 

în vederea utilizării softurilor de analiză de similitudine. 

 Diversificarea modalităților de informare și conștientizare a doctoranzilor cu 

privire la principiile eticii și integrității academice. 

 Afișarea, pe pagina IOSUD-UCV, a informațiilor cu privire la alte programe de 

formare referitoare la promovarea și respectarea la principiilor eticii și 

integrității academice. 

 Implicarea și responsabilizarea comisiei de îndrumare a doctoranzilor în 

cunoașterea și respectarea normelor de etică și deontologie în cercetare și 

publicare 
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 Monitorizarea activității doctoranzilor și a modului în care aceștia își însușesc 

cunoștințele de etică și integritate prin diverse mecanisme de feedback, precum 

chestionarele 

 

 

 

Prezenta  Strategie a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 

15.12.2021 și în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 21.12.2022. 

 

 

 


