STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENULUI
DE PLAGIAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ȘTIINȚE
AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

PREAMBUL
Buna conduită în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de inovare
din cadrul USAMVB Timișoara, se bazează pe un ansamblu de norme de bună conduită şi de
proceduri destinate respectării acestora. Normele de bună conduită sunt prevăzute în Legea nr.
206/2004 actualizată în ianuarie 2016, fiind specificate detaliat în Codul de etică în cercetarea
științifică din cadrul USAMVB Timișoara – R083.
Prezenta Strategie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în cadrul
USAMVB Timișoara vine ca răspuns la Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5255/10.09.2021
privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat
din perioada 1990 – 2016.
CAPITOLUL I. CADRUL LEGAL DE REFERINȚĂ
Prezenta Strategie a fost elaborată în acord cu prevederile următoarelor acte normative şi
norme instituționale:
1. Legislație naționalǎ:
- LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturile conexe
- ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, actualizată;
- LEGEA nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare;
- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
- LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizată*) privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;

-

LEGEA Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările
ulterioare;

-

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizată*) privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

-

ORDIN M.E.C.T.S. nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligațiilor
studentului;

-

ORDIN M.E.C. nr. 4.621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare;

-

ORDIN M.E.C. nr. 5.229 din 17 august 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;

-

ORDIN M.E. nr. 5.255 din 10 septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.
2. Norme instituționale:

-

Carta Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I
al României” din Timişoara;

-

USAMVBT – PG 001- R075 - REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat în IOSUD USAMVBT;

-

USAMVBT – PG 001- R093 - REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat în cadrul ŞCOLII DOCTORALE INGINERIA
RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE;

-

USAMVBT – PG USAMVBT - PG 001 R094 - REGULAMENT privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul ŞCOLII DOCTORALE
MEDICINĂ VETERINARĂ;

-

Ghidul de interpretare a Raportului Interactiv de Similitudine Sistemantiplagiat.ro;

-

USAMVBT-CSUD - PO-001 - PROCEDURĂ operaţională privind evaluarea şi susţinerea
tezei de doctorat;

-

R083 CODUL de etică în cercetarea științifică din cadrul Universităţii de Știinţe agricole
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara.

CAPITOLUL II. VIZIUNE ȘI OBIECTIVE
USAMVBT are ca misiune generarea şi transferul de cunoaştere către societate în
următoarele domenii fundamentale de studii universitare: Ştiinţe agricole şi silvice, Ştiinţe
inginereşti, Ştiinţele naturii şi Ştiinţe medicale veterinare, precum şi în alte domenii pe care
Senatul universitar le va considera oportune în viitor. Generarea de cunoaştere în domeniile
abordate se realizează prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic,
precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestor activităţi specifice, precum şi
prin activităţi de consultanţă/consiliere (Carta USAMVBT).
Viziunea USAMVBT ca instituţie academică multidisciplinară de educaţie şi cercetare
rezidă în:
•
•
•
•
•

dezvoltarea cunoaşterii în domeniul ştiinţelor vieţii;
transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare;
profesionalizarea la parametri de calitate şi eficienţă;
tezaurizarea şi afirmarea creaţiilor ştiinţifice din domeniul ştiinţelor vieţii
crearea unei culturi a calității.

USAMVB Timișoara promovează principii corecte ale deontologiei și eticii în cercetarea
științifică având ca obiectiv formarea, dezvoltarea și motivarea resursei umane, punând accent pe
consolidarea integrității academice prin asumarea răspunderii pentru calitatea activităților academice
desfășurate.
Codul de etică și deontologie profesională al Universităţii de Știinţe agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara definește, în mod explicit,
principiile, libertățile și responsabilitățile academice pentru USAMVBT. În acest sens, codul
cuprinde formularea clară a regulilor ce vizează condițiile bunelor practici academice în universitate.

Având în vedere că în spaţiul universitar, corpul academic interacţionează în mod continuu cu
ideile, modelele, teoriile altor persoane etc., grija pentru evitarea plagiatului devine o constantă a
actului didactic și de cercetare.
Ca urmare, în vederea prevenirii și combaterii fenomenului de plagiat, USAMVBT are ca
obiective:
1. respectarea normelor eticii profesionale și științifice
2. dezvoltarea mecanismelor necesare în vederea identificării și sancționării abaterilor de la
buna conduită în activitățile de cercetare-dezvoltare.
CAPITOLUL III. MECANISME ȘI ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
A FENOMENULUI DE PLAGIAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ȘTIINŢE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL
ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau alte documente de
finanţare.

III.1. Mecanisme
La nivelul USAMVBT sunt promovate mecanisme pentru prevenirea încălcării eticii
academice, inclusiv a fenomenului de plagiat, astfel:
1. Codul de etică şi deontologie profesionalǎ universitară, în virtutea prevederilor art.
130 alin. 1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 face parte integrantă din CARTA
UNIVERSITARĂ a USAMVBT și cuprinde măsurile educaţionale, administrative şi tehnice
care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor
ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente care se pot aplica în
cazul încălcării tuturor acestora.

2. Comisia de eticǎ din cadrul USAMVBT funcționează în baza Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, a Cartei Universitare - respectiv a Codului de etică şi deontologie
profesionalǎ universitară, a regulamentului propriu de funcţionare a Comisiei de etică şi a
tuturor normelor legale aplicabile în speţă. Comisia de etică universitară analizează şi
soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare,
conform Codului de etică şi deontologie universitară.
3. Codul de etică în cercetarea științifică din cadrul Universităţii de Știinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara R083 definește
abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare
şi popularizare ştiinţifică, conform art. 2^1 alin. 2 din Legea nr. 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
4. Prin regulamentele interne, procedurile și metodologiile elaborate la nivelul IOSUD
– USAMVBT, studenții doctoranzi sunt informați cu privire la normele de etică științifică,
profesională și universitară.
5. Consiliul Şcolii doctorale împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a
informa studentul doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a
verifica respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
6. Pentru prevenirea fraudei în cercetarea științifică̆, inclusiv a plagiatului, studenţii
doctoranzi urmeaza cursul “Etică și integritate academică în domeniul IOSUDUSAMVBT”. Disciplina de “Etică și integritate academică” se regăseşte în Programul de
pregătire universitară avansatǎ, care este aprobat de Senatul USAMVBT.
7. Studentul doctorand completeză dosarul în vederea susținerii prin depunerea
declarației semnată atât de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat privind
asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat,
precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin.
(4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. Începând cu anul 2016, după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 3482/24.03.2016
privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, ulterior a Ordinului Ministrului Educației
și Cercetării nr. 4621/2020, tezele de doctorat sunt susținute în ședință publică numai după
verificarea prealabilă a conținutului prin intermediul programului antiplagiat achiziționat de
universitate (www.sistemantiplagiat.ro).
Pentru fiecare lucrare verificată, softul generează un Raport de Similitudine care indică
valorile coeficienţilor 1 şi 2, fiind mai apoi analizat de către raportorul de antiplagiat autorizat
(cel care are obligația de a introduce lucrarea / teza de doctorat în programul antiplagiat) și
conducătorul de doctorat, care confirmă primirea procesului verbal de control al originalității
lucrării și raportul complet de similitudine și semnează avizul privind admiterea lucrării în
vederea susținerii tezei de doctorat.
Valoarea Coeficientului de Similitudine 1 reprezintă ce procent din document conține
fraze de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în baza de date mamă, a altor universități afiliate,
RefBooks sau surse de pe Internet (cu excepția extraselor din actele juridice găsite în Baza de
Date Legislativă-BDL). Coeficientul de Similitudine 1 este utilizat în principal pentru a
examina independența lingvistică a autorului lucrării și este considerată suspecta depășirea
pragului de 50% pentru acest coeficient.
Valoarea Coeficientului de Similitudine 2 reprezintă ce procent din document conține
fraze de 25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele menționate mai sus (cu excepția BDL).
Datorită lungimii frazelor detectate, Coeficientul de Similitudine 2, reprezintă un instrument
mult mai bun pentru detectarea împrumuturilor neautorizate și este considerată suspectǎ
depășirea pragului de 5% pentru acest Coeficient.
Raportul de Similitudine trebuie să fie întotdeauna analizat de către o persoană
competentă. În special, o lucrare nu trebuie evaluată exclusiv pe baza indicatorilor
(procentelor) Coeficienților de Similitudine. Este necesar să se verifice în conținutul
documentului dacă referințele bibliografice sunt corect marcate și dacă acestea provin din
documentele enumerate în bibliografie.
III.2. Activități de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

2.1. Pentru implementarea strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat
se înființează Biroul Digitizare în directa subordonare a Rectorului USAMVBT și a
Directorului IOSUD. Atribuțiile Biroului Digitizare sunt digitizarea și verificarea tuturor
tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, precum și formarea de formatori în etică și
intergritate.
2.2. Pentru asigurarea calității în activitatea de cercetare științifică, USAMVBT
upgradeazǎ softul existent de plagiat, astfel încât sǎ permitǎ detectarea plagiatului pentru
tezele de doctorat susținute în cadrul USAMVBT în perioada 1990 - 2016.
2.3. Alte activități de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat:
a) Elaborarea de diverse materiale informative cu privire la diverse aspecte în
legătura cu etica și deontologia universitară;
b) Mărirea importanței rolului comisiei de îndrumare în direcția informării
studentului doctorand referitor la aspecte de etică și deontologie universitară;
c) Afișarea de informații relevante cu privire la alte programe de training legate de
eticǎ şi deontologia profesională pe pagina IOSUD USAMVBT;
d) Adoptarea unor măsuri proactive în vederea prevenirii eventualelor încălcări ale
Codului de etică și integritate academică, respectiv privind realizarea altor
fraude în activitățile academice, prin organizarea periodică a unor evenimente
(online/offline) dedicate conștientizării acestor abateri de la normele de bună
conduită academică, ținând cont și de specificul domeniilor de doctorat parte din
IOSUD;
e) Organizarea de workshop-uri, mese rotunde sau chiar cursuri cu privire la
scrierea academică, ținând cont de feedback-ul primit din partea studențilordoctoranzi;
f) Implicarea conducerii IOSUD – USAMVBT în activitatea de verificare a tezelor
de doctorat susținute în USAMVBT, în perioada 1990- 2016 de cǎtre Biroul
Digitizare;
g) Adoptarea şi implementarea unei proceduri privind verificarea respectǎrii eticii
şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat, avȃnd ca perioada

de referințǎ 1990 – 2016, astfel cum este reglementat în Ordinul ME nr.
5255/10.09.2021.
Capitolul IV. Sancțiuni
Instrumente administrative care să asigure aplicarea unor sancțiuni efective și eliminatorii
privind fraudele la nivel de universitate sunt specificate în Carta USAMVBT cu Anexa 1, Codul de
etică şi deontologie profesionalǎ universitară, iar la nivel de studii doctorale sunt cuprinse în PG 001R075 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD
USAMVBT.
Aprobat în ședința Senatului USAMVBT din data de 15.12.2021.
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