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I. Cadrul legal de referință 

 

Prezenta Strategie a fost elaborată în acord cu prevederile următoarelor acte normative: 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 27 martie 2018, în temeiul art. III din legea 

74/2018 

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

tehnologică şi inovare  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

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

doctorat, cu modificările și completările ulterioare 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare  a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 4621/2020 

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

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

2016 

 

II. Viziunea și obiectivele instituționale cu privire la prevenirea și combaterea 

fenomenului de plagiat  

 

Formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate si, respectiv, inalt calificate 

reprezintă principalul obiectiv al misiunii de a genera şi de a transfera cunoaștere către 

societate, asumată de Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 

(U.M.F. “Carol Davila”) prin Carta universitară. La nivelul tuturor programelor de studii 

universitare, ca parte integrantă a asigurării calității academice conform reglementărilor 

ARACIS, U.M.F. “Carol Davila”  promovează mecanisme pentru prevenirea încălcării eticii 

academice, inclusiv a fenomenului de plagiat. 

Principiile, drepturile și obligațiile ce guvernează activitatea profesională a membrilor 

comunității academice din cadrul U.M.F. “Carol Davila” sunt cuprinse în Carta Universității de 

Medicină și Farmacie “Carol Davila” și în Codul de Etică şi Deontologie Profesională al 

Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”. 

În acord cu prevederile Cartei U.M.F. “Carol Davila”, din punct de vedere profesional, 

membrii comunităţii universitare au următoarele drepturi: de a se dezvolta şi perfecţiona 

profesional, de a-şi alege liber temele de cercetare stiinţifică în domeniul de competenţă, în 

conformitate cu libertatea academică, cu respectarea normelor etice, deontologice şi legale, 
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de a publica, de a comunica şi de a discuta rezultatele cercetării în cadrul Universităţii şi în 

afara ei, de a promova ierarhic, în acord cu prevederile legale şi standardele stabilite de 

Senatul universitar, de a li se garanta drepturile de proprietate intelectuală şi industrială în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Codului de Etică şi Deontologie 

Universitară.  Membrii comunităţii universitare au obligaţia de a respecta standardele eticii 

Universităţii stabilite de Senat, soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile 

de la etica universitară fiind realizată de Comisia de Etică şi Deontologie Profesională. 

(https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/CLASAMENTE_SI_RAPOARTE/Carta-

Universitatii-UMFCD-versiunea-VI.pdf). 

 Valorile promovate de U.M.F. “Carol Davila”, descrise în Codul de Etică şi Deontologie 

Profesională sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, 

profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, responsabilitatea, 

respectul şi toleranţa. În acord cu prevederile Codului, U.M.F. “Carol Davila” respectă 

demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează integritatea academică, egalitatea în 

drepturi, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele 

religioase. Membrilor comunităţii universitare le este interzisă orice formă de fraudă 

intelectuală cum ar fi plagiatul total sau parţial, copiatul la examene şi concursuri, însușirea 

lucrărilor altor persoane (inclusiv de pe internet), tentativele de corupere şi fraudă, substituirea 

lucrărilor şi a persoanelor examinate, însușirea rezultatelor cercetărilor altor persoane. Frauda 

intelectuală include: a) înșelăciunea (folosirea unui sprijin neautorizat din partea unor 

persoane, folosirea unor materiale sau mijloace de documentare interzise în timpul evaluării 

etc.); b) fabricarea datelor (utilizarea unor date improvizate într-o cercetare sau experiment, 

modificarea intenţionată a datelor unui experiment sau a unei cercetări, citarea unor articole 

inexistente etc.); c) plagiatul (preluarea integrală sau parţială, fără citarea sursei, a unui 

material realizat de un alt autor şi prezentarea acestuia ca aparţinând propriei persoane - fie 

într-o lucrare scrisă, de tipul referatelor, articolelor, tezelor de licenţă, experimentelor, fie într-

o prezentare orală). (https://umfcd.ro/wp-content/uploads/Codul-de-etica-si-deontologie-

profesionala.pdf) 

 Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Carol Davila” (Strategia) completează, prin măsuri specifice de 

prevenire și combatere a fenomenului de plagiat, cadrul normativ intern privind onestitatea 

academică și corectitudinea intelectuală.  

 Implementarea la nivel instituțional a Strategiei are ca scop atingerea următoarele 

obiective: 

 Consolidarea unui mediu academic centrat pe etică și integritate; 

 Crearea unui cadru instituțional pentru prevenirea plagiatului prin informarea 

continuă membrilor comunității academice cu privire la etica cercetării și publicării; 

 Identificarea și sancționarea abaterilor de la buna conduită în cercetare în 

elaborarea tezelor de doctorat începând din anul 1990 până în prezent; 

 Crearea unei biblioteci digitale care să cuprindă toate tezele de doctorat elaborate 

în universitate. 
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III. Direcții de acțiune privind prevenirea și combaterea a fenomenului de plagiat  

 

Pentru atingerea obiectivelor  Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului 

de plagiat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” vor fi consolidate 

mecanismele existente și se vor dezvolta direcții de acțiune noi, care să asigure un cadru 

instituțional durabil și de perspectivă pentru asigurarea eticii și integrității academice.  

 

III.1. Mecanisme de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 

implementate la nivelul studiilor universitare de licență și de masterat 

 

Studenții din ciclurile universitare de licență și masterat sunt informați cu privire la respectarea 

principiilor de etică și integritate în cadrul cursului Etică și integritate academică (cu statut 

opțional), al cursului Metodologia cercetării științifice, care inculde teme relevante pentru buna 

conduită în cercetarea științifică, precum și pe parcursul elaborării lucrării de licență/dizertație, 

de către coordonatorii științifici. 

 

III.2. Mecanisme de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 

implementate la nivelul studiilor universitare de doctorat 

1. Studenții doctoranzi sunt informați cu privire la normele de etică științifică, profesională și 

universitară încă din primul an de studii, atât prin formarea de competențe specifice în cadrul 

programului de pregătire prin studii universitare avansate, cât și de către conducătorul de 

doctorat și comisia de îndrumare. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

include patru discipline care contribuie la însuşirea criteriilor eticii în cercetarea științifică și 

proprietăţii intelectuale:  

 Etică și integritate academică. Bioetica cercetării științifice pe subiect uman 

 Legislația cercetării științifice 

 Etica cercetării pe animale de laborator (opțional). 

 Proprietate intelectuala. Redactarea tezei de doctorat (opțional) 

2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

IOSUD U.M.F. "Carol Davila'' din Bucureşti cuprinde precizări privind etica în cercetarea 

doctorală (https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/04/Regulament-IOSUD.pdf). Școala 

doctorală pune la dispoziția studenților doctoranzi un ghid de redactare a tezei de doctorat 

care include norme de respectare a regulilor de bună practică privind utilizarea datelor incluse 

în teză (https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2017/07/UMFCD-Ghid-de-redactare-a-tezei-de-

doctorat.pdf). 

3. Începând cu anul 2016, după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 3482/24.03.2016 privind 

unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare, ulterior de Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 
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4621/2020, susținerea tezelor de doctorat este efectuată numai după verificarea prealabilă a 

conținutului prin intermediul programului antiplagiat achiziționat de universitate.  

4. Înainte de susținerea tezei, studentul doctorand depune declaraţia semnată de studentul-

doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea 

originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de 

etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)—(7) din Codul studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (https://umfcd.ro/wp-

content/uploads/2020/SCOALA_DOCTORALA/Metodologie-UMFCD-sustinere-teza-de-

doctorat-2020.pdf).  

III.3. Implementarea de mecanisme noi de de prevenire și combatere a 

fenomenului de plagiat  

1. Pentru atingerea obiectivelor prezentei Strategii, în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie “Carol Davila” se înființează un compartiment administrativ subordonat Rectorului, 

în corelație cu activitatea IOSUD, cu atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de 

doctorat din perioada ianuarie 1990-iunie 2016, precum și în formarea de formatori în etică și 

integritate. Tipul structurii organizatorice (birou sau serviciu), poziția în organigrama instituției, 

structura de posturi se aprobă conform procedurilor interne, la propunerea Consiliului de 

Administrație.  

Biroul/serviciul nou înființat va gestiona rapoartele rezultate în urma verificării tezelor de 

doctorat și va organiza formarea de formatori în etică și integritate care au rolul de a instrui în 

acest sens membrii comunității academice (cadre didactice, studenți). 

2. Elaborarea unui ghid antiplagiat la nivelul Școlii doctorale, care să fie pus la dispoziția tuturor 

membrilor comunității academice. 

3. Susținerea de către universitate a accesului la cursuri si workshopuri de instruire cu privire 

la etica și integritatea academică.  

III.4. Verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea 

tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 

În vederea desfășurării activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, se parcurg următoarele etape: 

1. Biroul Acte Studii întocmește inventarul tuturor diplomelor de doctor eliberate de U.M.F. 

“Carol Davila” în perioada ianuarie 1990-iunie 2016, pe care îl înaintează Bibliotecii U.M.F. 

“Carol Davila”. 

2. Biblioteca realizează activitatea de digitizare și recunoaștere optică a caracterelor pentru 

tezele de doctorat susținute în perioada ianuarie 1990-iunie 2016 și alcătuiește baza de date 
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electronică, pe care o înaintează Biroului/serviciului cu atribuții în digitizarea și verificarea 

tezelor de doctorat.  

3. CSUD propune constituirea unor comisii de verificare și analiză a tezelor de doctorat din 

perioada 1990-2016. Rectorul UMFCD numește comisiile de verificare și analiză, la 

propunerea Directorului CSUD. 

5. Comisiile de analiză analizează tezele de doctorat digitalizate și întocmesc rapoarte cu 

privire la eventualele abateri de la normele de etica și deontologie universitară, pe care le 

înaintează CSUD, spre validare. Activitatea comisiilor de analiză este susținută de Școala 

doctorală, care pune la dispoziția comisiilor orice informații sau softuri necesare în cursul 

procesului de verificare și analiză. 

6. În cazul constatării unor abateri de la etica și deontologia universitară, CSUD sesizează 

Comisia de Etică și Deontologie Universitară (CEDU), în vederea analizei conform procedurilor 

specifice.  

7. La finalul procesului de verificare a tezelor de doctorat, directorul CSUD întocmește un 

raport detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare 

la nivelul tezelor de doctorat verificate, pe care îl înaintează spre aprobare Rectorului U.M.F. 

“Carol Davila”, raport care va fi transmis Ministerului Educației, conform prevederilor legale. 

 

 

Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Valentina UIVAROSI 
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