














































































































































































STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A 
FENOMENULUI DE PLAGIAT 

1. Cadrul legislativ

1.1. Legislaţie primară 
- Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările 

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

completările ulterioare; 
- Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată – MO 

489/2018; 
- 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; 
- 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 calităţii educaţiei; 
- Legea nr. 206/2004 – privind buna conduită în cercetarea știintifică, dezvoltarea 

tehnologică și inovare, actualizată; 
- Legea nr. 319/2003 – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare cu 

modificările ulterioare; 
- OUG nr. 212/2002 – privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
- HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- OMENCS nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și 

utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii 
universitare de doctorat și al academiei Române, în vederea stabilirii gradului de 
similitudine pentru lucrările științifice;  

- Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru 
acordarea titlului de doctor;  

- 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 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. 3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor 
universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de 
performanţă utilizaţi în evaluare; 

- Ordinul ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și 
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 

 
1.2. Legislaţie secundară - Regulamente şi proceduri interne 

- Carta USAMV Cluj-Napoca 
- Codul de etică şi deontologie universitară al USAMV Cluj-Napoca 
- Manualul Sistemului de Management al Calităţii USAMV Cluj-Napoca 
- Regulamentul intern RU 24 – Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat la USAMV Cluj-Napoca 
- Regulamentul intern RU 24 a – Regulamentul de finalizare a studiilor universitare de 

doctorat la IOSUD USAMV Cluj-Napoca   
- Regulamentul intern RU 48 – Regulamentul privind susținerea tezelor de abilitare și 

cooptarea conducătorilor de doctorat 
- Regulamentul intern RU 65 – Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii 

Doctorale de Științe Agricole Inginerești.   
- Regulamentul intern RU 66 – Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii 

Doctorale de MedicinăVeterinară 
- PO-125 Procedurǎ operaţională privind evaluarea şi monitorizarea internǎ a şcolilor 

doctorale 
- PO-127 Procedură operaţională privind prevenţia şi asigurarea respectării normelor de 

etică şi integritate academică în cadrul IOSUD – USAMV Cluj-Napoca 
 
2. Introducere 
 

Prezenta Strategie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost elaborată conform prevederilor 
Ordinului Ministerului Educaţiei 5255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii şi 
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016.   

USAMV Cluj-Napoca este o comunitate academică distinctă, care îşi desfăşoară activitatea în 
condiţii de autonomie şi libertate academică, într-un spaţiu propriu, cu buget propriu. Universitatea 
respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează integritatea academică. Principiile 
eticii şi deontologiei în cercetarea ştiinţifică sunt promovate în rândul tuturor membrilor 
comunităţii, cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi.  

USAMVCN promovează autonomia academică colectivă şi personală, dreptatea şi echitatea, 
aprecierea corectă a meritelor şi profesionalismului intelectual, onestitatea şi corectitudinea, 
transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea.   

 
 

3. Misiunea şi viziunea USAMV Cluj-Napoca 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca are ca misiune 
principală formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare 



 
ştiinţifică şi inovare. USAMV Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de cercetare 
avansată şi educaţie care se adaptează permanent cerinţelor regionale, naţionale şi europene în 
privința educaţiei, cercetării, inovării şi transferului tehnologic în domeniile specifice ştiinţelor 
vieţii, asumate prin programele de studii şi de cercetare. 

Universitatea promovează excelenţa în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare 
academică universitară şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în 
circuitul de valori universal, în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Universitatea promovează conceptul potrivit căruia valorile cunoaşterii sunt universale, iar 
educația şi cercetarea presupun evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi libertate în 
exprimarea opiniilor, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi 
respectul faţă de mediu şi faţă de tot ce este viu. 

Prin calitatea serviciilor oferite, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale 
acesteia, universitatea îşi propune să fie în continuare un pol de excelenţă şi să contribuie la 
dezvoltarea tehnologică, culturală, socială şi economică locală, regională, naţională şi europeană. 
 

 
4. Obiective 

 
USAMV Cluj-Napoca îşi propune, ca obiectiv principal al prezentei strategii, să stabilească 

mecanismele şi acţiunile specifice prin care să se asigure prevenirea şi combaterea fenomenului de 
plagiat în cadrul tezelor de doctorat, tezelor de abilitare şi a lucrărilor ştiinţifice elaborate în cadrul 
IOSUD, precum şi a abaterilor de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare. Strategia 
prevede, de asemenea, sancţiunile aplicate în cazul constatării abaterilor de tip plagiat înfăptuite 
anterior prezentului document. 

 
 
5. Mecanisme şi acţiuni de prevenire a plagiatului 
 

5.1. Mecanisme şi acţiuni de prevenire a plagiatului la nivel de universitate 
 
Principiile eticii și deontologiei profesionale sunt promovate şi implementate la nivelul 

USAMV Cluj-Napoca prin Codul de eticǎ şi deontologie universitară. Codul de etică este aprobat 
de către Senatul USAMV Cluj-Napoca.  

Sub jurisdicţia Comisiei de etică intră toți angajaţii Universităţii de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, inclusiv cercetǎtorii şi cadrele didactice asociate, precum şi 
studenţii, masteranzii și doctoranzii. Sub jurisdicţia Comisiei intră toate actele și activitățile care 
privesc Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 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 ştiințifică, cu excepţia abaterilor 
disciplinare care intră sub incidența Codului muncii. Modalitățile de lucru și soluționare a 
sesizărilor sunt reglementate prin Regulamentul de funcționare al comisiei de etică. 

Comisia de etică universitară, subordonată rectorului, funcţionează pe baza regulamentului 
propriu (RU 26). Activitatea Comisiei de Etică universitară poate fi consultată pe site-ul 
universităţii, la: https://www.usamvcluj.ro/index.php/organizare/comisia-etica.  

Atribuţiile Comisiei de etică a USAMVCN sunt: 
- elaborează Codul de etică universitară, care funcţionează ca un contract moral între cadrele 

didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat 
universitar corect şi responsabil şi la creşterea prestigiului universităţii; 



 
- se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor codului de etică şi a regulamentului 

comisiei; 
- verifică dacă fiecare persoană angajată din universitate a semnat luarea la cunoştinţă de 

prevederile codului de etică; 
- analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etică universitară; 
- păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării; 
- efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date suficiente şi concludente cu 

privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor; 
- ia decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor colectate şi cu motivarea 

detaliată a hotărârii luate, cu majoritate de voturi ale membrilor comisiei; 
- întocmeşte raportul de caz, comunică raportul de caz Rectorului, Consiliului de 

Administraţie şi Senatului şi face recomandări sau propune sancţiunile care se impun; 
- colaborează şi sprijină Comisia de Biotetica cercetării pe animale, plante sau pe subiecţi 

umani, inclusiv în demersurile privind implementarea unor programe de educaţie, formare 
şi cercetare în domeniul bioeticii ştiinţifice pentru studenţii de la programele de licenţă, 
master sau doctorat; 

- asistă Comisia de Bioetică în cazul constatării unor abateri grave de la etica cercetării 
ştiinţifice care contravin principiilor fundamentale ale activităţilor de Cercetare-Dezvoltare-
Inovare din USAMV Cluj-Napoca; 

- elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare, care va fi 
prezentat Rectorului şi Senatului universitar pentru întocmirea raportului privind starea 
universităţii; 

- monitorizează respectarea prevederilor Codului de Etică şi deontologie profesională 
universitară cu privire la activităţile de conducere, cercetare, predare sau examinare, dar şi 
activităţile desfăşurate de angajaţii din serviciile administrative, inclusive ale personalului 
angajat în cadrul staţiunilor de cercetare ale universităţii;  

- notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective; 

- sub incidenţa Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul 
universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în măsura în 
care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a personalului aferent. 
 

În cadrul USAMV Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea un Consilier de etică, ale cărui 
atribuţii sunt stabilite conform HS Nr.5760/29.03.2019. Consilierul de etică este garantul aplicării 
prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Carta USAMV Cluj-Napoca include 
Ghidul pentru combaterea discriminării (RU 72). 

Raportul anual întocmit de Comisia de etică universitară este public şi este afişat pe site-ul 
universităţii, în zona dedicată acestei comisii: https://www.usamvcluj.ro/index.php/rapoarte-
anuale. În aceeaşi zonă există secțiunea numită “Măsuri preventive”, care conduce la o pagină în 
care Președintele comisiei de etică universitară recomandă comunității academice (cadre didactice, 
studenți, cercetători) utilizarea softurilor antiplagiat pentru verificarea lucrărilor de licenţă, 
masterat sau doctorat, precum şi a altor materiale publicate.  

 
5.2. Mecanisme şi acţiuni specifice de prevenire a plagiatului la nivelul şcolilor doctorale 

 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/rapoarte-anuale
https://www.usamvcluj.ro/index.php/rapoarte-anuale


 
Şcolile doctorale ale USAMV Cluj-Napoca implementează mecanisme specifice pentru 

asigurarea respectării eticii şi deontologiei în cercetarea ştiinţifică şi în redactarea tezelor de 
doctorat. 

La nivelul IOSUD existǎ o procedurǎ privind evaluarea şi monitorizarea internǎ a şcolilor 
doctorale PO-125, care include aspect legate de calitatea tezelor de doctorat şi de respectarea 
principiilor menţionate. De asemenea, IOSUD USAMV Cluj-NapocaCN a elaborat şi a 
implementat o procedură operaţională PO-127 privind prevenția și asigurarea respectării normelor 
de etică și integritate academică.  

Planurile de Învǎțǎmânt pentru programul de studii universitare avansate PSUA din cadrul 
Şcolii Doctorale de Ştiinţe Agricole Inginereşti (SDSAI) şi din cadrul Şcolii Doctorale de 
Medicină Veterinară (SDSAI/SDMV) conțin disciplina de Eticǎ şi integritate academicǎ, ca 
disciplinǎ obligatorie. Obiectivul general al disciplinei este ȋnsuşirea de către studenţi a conceptelor 
şi normelor specifice eticii şi integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei cariere 
profesionale caracterizată de probitate. Începând cu anul universitar 2020-2021, doctoranzii 
SDSAI/SDMV pot participa la cursul facultativ Bioetica Cercetǎrii Şțiințifice, având ca obiectiv 
dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice cu privire la înțelegerea și elaborarea 
argumentației etice în domeniul cercetării științifice. Sunt abordate aspecte legale ȋn cercetarea ȋn 
domeniul ştiințelor vieții (experimentele pe animale) cât şi aspecte de etica proprietǎții intelectuale. 
Aspecte particulare de eticǎ şi deontologie ȋn elaborarea tezei de doctorat sunt tratate şi ȋn cadrul 
cursului obligatoriu de Metodologia elaborării tezei de doctorat. 

În contractul de studii doctorale, încheiat între părțile contractante (IOSUD USAMV Cluj-
Napoca, conducător de doctorat, student doctorand) sunt reglementate drepturile și obligațiile 
părților cu privire la abaterile de la normele de etică și integritate academică, conform 
Regulamentelor Şcolilor Doctorale şi a Codului de etică al USAMV Cluj-Napoca. Şcolile doctorale 
şi IOSUD iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, 
profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al USAMV Cluj-
Napoca. 

Conform regulamentelor proprii RU 24, RU 24a, RU 65, RU 66, studentul-doctorand are 
obligația să își asume corectitudinea și veridicitatea datelor şi a informaţiilor, precum şi a opiniilor 
şi demonstraţiilor prezentate în cadrul tezei sau în cadrul altor lucrări şi publicaţii elaborate 
individual sau colectiv. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea 
sursei pentru orice material preluat (text, grafic, tabel, fotografie). Conducătorul de doctorat 
îndrumă, urmăreşte şi răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate 
sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conținutului, potrivit prevederilor art. 
170 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale. Lipsa menționării sursei în textul lucrărilor şi a tezei 
de doctorat se consideră plagiat și constituie o abatere gravă de la etica şi conduita profesionalǎ în 
cercetarea științifică și activitatea universitară. 

Studenții-doctoranzi din cadrul IOSUD USAMV Cluj-Napoca au acces, pe toatǎ durata 
studiilor de doctorat, la cerere, şi sub coordonarea conducătorului de doctorat, la sistemul electronic 
de verificare a gradului de similitudine a lucrǎrilor  https://sistemantiplagiat.ro/. Toate lucrǎrile 
științifice rezultate în urma programului de doctorat trebuie sǎ fie verificate pentru gradul de 
similitudine ȋnainte de a fi trimise spre publicare. 

Conducǎtorul de doctorat şi Şcoala doctoralǎ au obligaţia de a informa studentul-doctorand cu 
privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv 
respectarea prevederilor legale și deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat şi a 
redactǎrii tezei de doctorat. Conducǎtorul de doctorat va ȋnştiința Consiliul Şcolii doctorale şi 
CSUD şi va propune sancționarea oricǎrei abateri de la normele de eticǎ şi deontologie științificǎ 
sau profesională. Conducătorul de doctorat răspunde în solidar cu autorul tezei de respectarea 



 
standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, 
potrivit prevederilor art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Candidații care depun dosarele ȋn vederea abilitǎrii ȋn IOSUD USAMV Cluj-Napoca trebuie 
sǎ depunǎ o declaraţie pe proprie răspundere că nu a comis abateri cu privire la normele de etică şi 
deontologie pe parcursul carierei didactice sau de cercetare (RU 48). 

IOSUD USAMV Cluj-Napoca are dreptul de a lua măsuri, conform Codului de etică al 
USAMV Cluj-Napoca sau în baza recomandărilor organismelor abilitate, să emită recomandări sau 
analize care atestă încălcări ale normelor de deontologie etică și/sau profesională, atât pe perioada 
derulării studiilor de doctorat cât și pe întreaga perioadă de valabilitate a titlului de doctor obținut 
ca urmare a susținerii tezei de doctorat. 

IOSUD monitorizează și evaluează permanent cunoaşterea şi implementarea acestor practici 
la nivelul studiilor doctorale prin aplicarea de chestionare studenților doctoranzi. 

În conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării 
eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, 
Consiliul de Administraţie al USAMVCN a aprobat înfiinţarea Biroului de digitizare şi verificare 
a tezelor de doctorat, în subordinea CSUD. Atribuțiile biroului constau în digitizarea și verificarea 
tuturor tezelor de doctorat din perioada menţionată, precum și formarea de formatori în etică și 
integritate. 

 
 

6. Sesizări şi sancţiuni aplicate 
 
Modalitatea de depunere a sesizărilor cu privire la abateri privind etica şi deontologia 

universitară, inclusiv plagiatul, este descrisă în procedura operaţională PO-127 privind prevenția și 
asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică.  Procedura PO-127 şi 
regulamentul Comisiei de etică prezintă şi modalitatea de rezolvare a sesizărilor / reclamaţiilor și a 
eventualelor contestații.  

Sesizările/reclamațiile referitoare la abateri privind studiile universitare de doctorat din cadrul 
IOSUD USAMV Cluj Napoca, pot fi depuse în atenția Consiliului Şcolii Doctorale de Ştiinţe 
Agricole Inginereştţi (CSDSAI), a Consiliului Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară (CSDMV) 
sau direct Comisiei de etică universitară. Sesizările/reclamațiile referitoare la abaterile de la etica și 
integritatea  academică se pot depune în cel mult 30 de zile de la săvârșirea faptelor care constituie 
obiectul acestora. În cazul suspiciunii de plagiat ȋntr-o tezǎ de doctorat, sesizarea poate fi depusǎ la 
şcolile doctorale sau la Comisia de etică, indiferent de data susținerii tezei sau de acordarea titlului 
de doctor. În cazul ȋn care CSDSAI, CSDMV constatǎ cǎ sesizarea vizeaza abateri de la etica și 
integritatea academică, inclusiv plagiat, sesizarea va fi transmisǎ spre analizǎ comisiei de etică.  

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de 
studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unităţii Executive 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), 
Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 
profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent 
de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor. Deciziile CNATDCU se publică pe 
site-ul www.cnatdcu.ro împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru, precum şi pe site-ul 
IOSUD împreună cu decizia comisiei de etică.  



 
Codul de etică şi deontologie ei universitară precizează sancţiunile aplicate studenţilor (inclusiv 

doctoranzi) şi îndrumătorilor/conducătorilor de doctorat în cazul fraudării examenelor de finalizare 
a studiilor sau a plagiatului în lucrărilor de finalizare a studiilor (Art. 5). Sancţiunile specifice 
aplicate în cazul plagiatului în cadrul tezelor de doctorat sunt precizate în Procedura PO-127 
privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică. 

Sancțiunile pentru nerespectarea eticii și deontologiei universitare stabilite de către Comisia de 
etică sunt puse în aplicare de către IOSUD USAMV Cluj-Napoca în termen de 45 de zile de la 
stabilirea acestora. Decizia finalǎ se publicǎ pe site-ul IOSUD.           
 
7. Propuneri de îmbunătăţire a respectării normelor de etică şi integritate academică 
 

- Diversificarea modalităţilor de informare şi conştientizare a doctoranzilor cu privire la 
principiile eticii şi integrităţii academic; 

- Organizarea de sesiuni/seminarii de pregătire în domeniul eticii cercetării, publicării, 
proprietăţii intelectuale şi a managementului datelor experimentale; 

- Implicarea şi responsabilizarea comisiei de îndrumare a doctoranzilor în cunoaşterea şi 
respectarea normelor de etică şi deontologie în cercetare şi publicare; 

- Organizarea de sesiuni de perfecţionare a conducătorilor de doctorat în vederea utilizării 
softurilor de analiză de similitudine; 

- Pregătirea de formatori în etică și integritate prin intermediul Biroului de digitizare şi 
verificare a tezelor de doctorat; 

- Stabilirea şi pregătirea de experţi în analiza rapoartelor de similitudine pentru tezele 
susţinute în operioada 1990-2016, pe domenii de studii de doctorat; 

- Monitorizarea activităţii doctoranzilor şi a însuşirii cunoştinţelor de etică şi integritate prin 
mecanisme de feedback (chestionare); 

- Includerea în raportul anual al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din 
USAMVCN a informaţiilor legate de activitatea şcoliloor doctorale, inclusiv privind 
respectarea normelor de etică şi integritate academică în cadrul tezelor de doctorat. 
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