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Expunere de motive 

Prezenta procedură reprezintă o iniţiativă a societăţii civile în materia ca-

drului instituţional al Ministerului Educaţiei Naţionale.  

Iniţiativa se referă la o procedură menită să prevină plagiatul şi faptele de 

încălcare a integrităţii academice în toate cazurile în care există o solicitare indi-

viduală pentru un drept legal care presupune depunerea unei lucrări reglemen-

tate prin care să se dovedească o competenţă profesională.  

Prin lucrare reglementată se va înţelege o lucrare scrisă care a fost reali-

zată ca lucrare de licenţă, lucrare de disertaţie, teză de doctorat şi referatele de 

doctorat stabilite potrivit procedurii oficiale de pregătire, teza de abilitare. 

România nu a avut niciodată o procedură completă şi operaţională menită 

să prevină plagiatul şi faptele de încălcare a integrităţii academice. 

Palidele iniţiative care au urmat unor dezvăluiri de plagiat în presă în ultimii 

ani au arătat că de fapt instituţiile universitare nu doresc eradicarea plagiatului 

iar măsuri luate au un caracter pur decorativ. 

O altă serie de iniţiative au reprezentat reacţia societăţii civile cum ar fi site-

ul www.plagiate.ro al Asociaţiei Grupului pentru Reformă şi Alternativă Universi-

tară (GRAUR) din Cluj-Napoca lansat în februarie 2012.  

Experienţa altor ţări şi doctrina în domeniu1 dovedeşte că există două mo-

dalităţi de acţiune  pentru asigurarea integrităţii academice în realizarea lucrărilor 

reglementate şi anume: 

a) identificarea plagiatului sau faptelor de încălcare a integrităţii academice în 

momentul depunerii unei lucrări scrise, identificare cu caracter vădit de pre-

venire şi 

b) identificarea plagiatului sau faptelor de încălcare a integrităţii academice acci-

dentală în momente de timp ulterioare publicării sau aducerii la cunoştinţa 
                                               
1 D.Isoc, Ghid de acţiune contra plagiatului: bună conduită, prevenire, combatere, Ecou Transilvan, Cluj-
Napoca, 2012. 
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publicului, faptă care poate avea cel mult caracter reparatoriu. 

 Prezenta iniţiativă este destinată identificării plagiatului şi faptelor de încăl-

care a integrităţii academice în momentul depunerii lucrărilor reglementate adică 

a acelor opere de creaţie scrise care sunt realizate cu scopul de a răspunde unor 

obligaţii legale în momentul în care autorul acţionează ca solicitant al unui drept 

sau a unei calităţi garantate de stat. Intră sub acţiunea acestei proceduri lucrările 

de licenţă, de disertaţie, referatele şi tezele de doctorat, tezele de abilitare. 

Prezentarea iniţiativei 

In ţară nu există nici un fel de sistem de prevenire a plagiatului şi faptelor de 

încălcare a integrităţii academice aplicat sau aplicabil pentru toate lucrările regle-

mentate. 

Situaţia este caracterizată de următoarele aspecte: 

1. Lucrările reglementate nu au un cadru unitar de verificare a autenticităţii. 

2. Comisiile de examen de evaluare a solicitărilor de drepturi legale care presu-

pun existenţa unor lucrări reglementate nu au nici un fel de pregătire, infrastruc-

tură sau procedură de tratare a situaţiilor de plagiat sau de încălcare a integrităţii 

academice. 

3. Lucrările de absolvire a studiilor superioare nu sunt arhivate, nu sunt păstrate 

şi nu pot fi accesate în nici un fel. 

4. Există un număr important de iregularităţi, inclusiv de fals şi plagiat, care sunt 

sporadic reflectate şi de presă. 

5. Lipseşte un cadru reglementat complet al activităţilor de absolvire şi recunoaş-

tere/conferire de drepturi garantate de stat. 

In universităţile din lumea civilizată, mai puţin România, prevenirea plagiatu-

lui este asigurată prin măsuri prompte prin care fapta este sancţionată imediat 

după constatare iar măsurile luate la nivelul autorilor lucrărilor reglementate sunt 

drastice. 
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Impactul iniţiativei 

Este de precizat că în acest domeniu legea face numai acele precizări care 

ţin de necesitatea constatării fenomenului plagiatului şi a faptelor de încălcare a 

integrităţii academice. Mai mult, se insistă că prin constatarea plagiatului şi altor 

fapte de încălcare a integrităţii academice sunt îndeplinite condiţiile pentru luarea 

de măsuri administrative severe.  

In acest fel realizarea unei proceduri operaţionale, precizate într-un cadru 

coerent specific unui întreg sistem, semnifică o asumare a responsabilităţilor 

care decurg din aplicarea legii în sarcina activă a Ministerului Educaţiei Naţionale 

de a asigura cadrul unei educaţii de calitate. 

In modul în care este concepută, iniţiativa completează toate reglementările 

mai mult sau mai puţin complete existente în acest moment în sistemul universi-

tar din România. Totodată iniţiativa oferă un cadru modern, unitar şi eficient, mult 

mai uşor de supus cerinţelor unor standarde naţionale şi internaţionale de asigu-

rare a integrităţii academice. 

Prin noile principii pe care le introduce, iniţiativa nu impune modificări ale 

altor reglementări în vigoare la momentul depunerii ei.  

Iniţiativa se înscrie în dreptul şi obligaţia autorităţilor de a asigura prin mă-

suri administrative aplicarea legii şi asumarea responsabilităţilor de gestionar al 

valorilor garantate de stat. 

Se anticipează un impact major caracterizat de: 

- reducerea semnificativă a cazurilor de încălcare a integrităţii academice, 

inclusiv de plagiat, în instituţiile de învăţământ superior; 

- creşterea calităţii lucrărilor de absolvire şi a tezelor de doctorat şi în acest fel 

ridicarea nivelului de calitate a învăţământului superior; 

- reducerea numărului de lucrări conduse de dascălii din universităţi şi creşterea 

şi pe această cale a nivelului de calitate a învăţământului superior; 

- creşterea semnificativă a nivelului de responsabilitate civică a tineretului cu 

implicaţii majore în nivelul de pregătire a forţei de muncă. 
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Principii generale de realizare a iniţiativei 

La baza întocmirii prezentei propuneri au stat următoarele principii: 

a) Statul poartă întreaga responsabilitate pentru integritatea modului în care sunt 

asigurate condiţiile de obţinere a titlurilor pe care le garantează cetăţenilor 

săi. 

b) Plagiatul este o faptă antisocială care se referă la opere scrise care au fost 

create. Plagiatul există pentru o perioadă îndelungată de timp şi afectează 

segmente semnificative de cetăţeni consumatori de informaţie. 

c) Plagiatul nu este legat de o universitate sau instituţie ci se raportează cel puţin 

la teritoriul naţional. 

d) Statul trebuie să asigure condiţiile de identificare timpurie a plagiatului şi publi-

citatea menită să descurajeze faptele care afectează integritatea academica. 

e) In cadrul de prevenire a plagiatului şi a faptelor de încălcare a integrităţii se 

preconstituie probele care pot sta oricând la o anchetă ulterioară care să 

determine retragerea titlului sau poziţiei acordate printr-o procedură legală 

viciată. 

f) Cadrul creat de procedura de prevenire nu înlătură şi nu se substituie în nici un 

fel altor verificări care sunt sau pot fi asigurate de instituţia unde se pregă-

teşte lucrarea reglementată şi/sau ale societăţii civile sau utilizarea oricăror 

altor resurse în aceleaşi scopuri. 

g) Certificatul de autenticitate generat pe baza verificării arhivei de lucrări regle-

mentate existente şi valorificate nu este o garanţie că lucrarea este auten-

tică ci numai o posibilitate a acestei calităţi. 

h) Procedura este menită să facă activitatea la care se referă transparentă, re-

productibilă şi eficientă iar solicitantului la care se referă i se asigură toate 

premisele unei apărări cu respectarea principiilor elementare de drept. 

i) Procedura este menită să folosească resursele internet ca serviciu public care 
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să reducă la minim costurile de implementare, exploatare şi întreţinere. 

j) Procedura este menită să folosească şi pentru acţiuni de identificare a plagia-

tului ulterior obţinerii drepturilor solicitate de o persoană prin posibilitatea 

verificării oricărei opere de creaţie în format electronic cu portofoliul de lu-

crări reglementate deja arhivate. Este de precizat că verificarea este posi-

bilă numai la nivelul limbii în care este redactată lucrarea reglementată. 

k) Este respectat principiul potrivit căruia orice reglementare trebuie să posede 

un mecanism unic, natural, accesibil, eficient şi transparent de autocorec-

tare şi adaptare. 

Sunt de precizat unele inovaţii pe care propunerea le promovează: 

1. Viziunea adoptată asupra plagiatului ţine seama de faptul că acesta se rapor-

tează cel puţin la toate lucrările reglementate depuse până la un moment dat 

pentru dobândirea unor drepturi garantate de stat pe baza unor prevederi legale.  

2. Procedura are la bază generarea unei arhive electronice care va putea fi uti-

lizată şi pentru documentare pe baza unor taxe de acces. 

3. Procedura prevede o interacţiune între un solicitant de drepturi reglementate, 

o arhivă electronică, administraţia arhivei electronice şi comisiile de evaluare a 

condiţiilor de atribuire a unor drepturi prevăzute de lege. Intreaga interacţiune 

este realizată pe cale electronică, în mod asistat şi este finalizată de activitatea 

simplificată a comisiei de evaluare. 

4. Procedura simplifică în mod semnificativ validarea condiţiilor legale de acor-

date a unor drepturi legale.  

5. Se generează un grad înalt de obiectivitate care permite reducerea semnifica-

tivă a condiţiilor de apariţie a corupţiei şi lipsei de integritate. 

6. Prin procedură se sancţionează sever autorul unei fapte de încălcare a integri-

tăţii academice, inclusiv a plagiatului, prin interzicerea dreptului de prezentare la 

o procedură legală ca cea în care s-a produs încălcarea pentru o perioadă de 

trei ani de zile. 
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Ca orice intenţie de reglementare, şi propunerea anexată este perfectibilă 

încă din primul moment. 

Autorul propunerii, care înţelege să sugereze ministrului educaţiei să dis-

pună analiza şi aplicarea în regim de urgenţă a acestei proceduri, aşteaptă ca 

cei interesaţi să intervină cu reformulări concrete şi complete la acele părţi sau 

capitole care suportă şi alte soluţii sau viziuni mai judicioase, mai eficiente. 

El îşi exprimă încrederea că numai discutarea şi judecarea unor alternati-

ve complete vor putea impune formele optime ale procedurii cu şansă maximă 

de a deveni şi funcţionale. 



 

 

Procedura de prevenire a plagiatului şi faptelor de încălcare a integrităţii 
academice în realizarea lucrărilor reglementate  

1. Preambul 

Prezenta procedură este destinată prevenirii actelor de plagiat şi de încăl-

care a integrităţii academice în realizarea operelor de creaţie intelectuală reali-

zate şi destinate acoperirii unor obligaţii prevăzute de lege în vederea acordări 

unor documente de studii la finalizarea studiilor sau asimilate şi recunoaşterii 

unor calităţi sau titluri. Aceste opere de creaţie intelectuală sunt lucrările de li-

cenţă, lucrările (tezele) de disertaţie, teze de doctorat în ştiinţe sau similare, de 

abilitare (numite în continuare lucrări reglementate). 

Principiile de bază ale procedurii sunt: 

- plagiatul este o faptă antisocială care nu poate fi tolerată în nici o formă de 

către instituţiile statului; 

- statul, prin organele sale, nu este şi nu poate fi abilitat să acorde nici un drept 

pe baza unor obligaţii materializate sub forma unor lucrări reglementate 

care se dovedesc a fi plagiate sau realizate prin încălcarea integrităţii aca-

demice. 

- orice drept acordat de stat prin organele sale abilitate care se dovedeşte a fi 

obţinut în condiţii lipsite de integritate, inclusiv prin plagiat, trebuie retras în 

momentul în care se dovedeşte existenţa faptei. 

- este obligaţia statului să prevină lipsa de integritate, inclusiv plagiatul, şi să ac-

ţioneze în acest fel pentru o educaţie civică permanentă realizată în condiţii 

de deplină transparenţă.   

- întrucât titlurile şi documentele de finalizare a studiilor sunt acordate de stat, 

toate măsurile de prevenire trebuie realizate la acelaşi nivel de ierarhie 

administrativă la care se face gestiunea titlurilor. 

- este obligaţia statului să asigure integritatea modului de obţinere a titlurilor 
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asigurate şi garantate potrivit prevederilor legale. 

- este obligaţia statului să posede evidenţa cazurilor de lipsă de integritate şi să 

facă publice toate cazurile în care s-a încercat obţinerea unui titlu sau a 

unei calităţi prin fraudă intelectuală.  

2.   Prevederi generale 

Regula 1. Generalităţi şi definiţii 

(1) [Valabilitatea regulamentului] Această procedură are un caracter naţional şi 

este valabilă la nivelul sistemului care presupune monopolul de stat în materie 

de titluri şi diplome.  

(2)  [Definiţii] In cele ce urmează se vor utiliza următoarele sintagme sau abre-

vieri:  

[Lucrare reglementată:] Lucrare individuală de creaţie individuală în formă 

scrisă care trebuie realizată de o persoană în vederea îndeplinirii unei condiţii 

legale de dobândire a unei calităţi. 

[Lucrare reglementată viciată:] Lucrare reglementată pentru care s-a dove-

dit că a fost realizată cu încălcarea integrităţii academice inclusiv prin  plagiat. 

[Document electronic:] Formă pdf (Portable Document Format) în care o lu-

crare reglementată este manipulată şi arhivată în vederea realizării procedurii 

de prevenire a plagiatului. 

[Arhivă electronică de prevenire a plagiatului:] Colecţie de documente 

electronice cu numele codificate potrivit unei reguli unice constituită potrivit 

prezentei proceduri şi accesibilă în mod identic pentru orice persoană intere-

sată.  

[Certificat de autenticitate:] Document în format electronic imprimabil prin 

care arhiva electronică de prevenire a plagiatului confirmă incidenţele de sus-

piciune de plagiat în interiorul colecţiei naţionale de lucrări reglementate de-

puse anterior lucrării analizate.  



 

 9

[Incidenţă de plagiat:] Situaţie în care într-o lucrare, fie ea şi reglementată se 

identifică un fragment de text sau alte piese de creaţie care se găsesc cel 

puţin într-o lucrare anterioară aflată deja în arhiva electronică de prevenire a 

plagiatului. Se consideră incidenţă de plagiat şi situaţia în care piese de crea-

ţie dintr-o lucrare oarecare se regăsesc într-o lucrare reglementată arhivată 

ulterior primei. Fiecare piesă de creaţie în incidenţă poartă numele de indiciu 

de plagiat şi determină o suspiciune de plagiat. 

[Suspiciune de plagiat:] Situaţia în care o lucrare, fie ea şi reglementată pre-

zintă indicii de plagiat. Suspiciunea de plagiat poate fi înlăturată numai dacă 

indiciile de plagiat au fost utilizate în mod conform şi potrivit legii şi doctrinei 

pentru a evita plagiatul. 

(3)  [Tipurile de lucrări reglementate] Se consideră drept lucrări reglementate 

lucrările de absolvire pentru formele de învăţământ superior care conferă diplo-

me atestate de stat adică lucrări de licenţă, lucrări (teze) de disertaţie, tezele de 

doctorat împreună cu referatele planificate de-a lungul activităţii de pregătire a 

tezei şi lucrarea de abilitare. 

(4)  [Codificarea lucrărilor reglementate] In vederea arhivării electronice 

pentru prevenirea plagiatului şi faptelor de încălcare a integrităţii academice lu-

crările reglementate sunt codificate în mod unificat pe baza machetei: 

RO.AAAA.DDD.UUU.MMMMMM.pdf 

unde: 

RO – antet unic; 

AAAA – anul depunerii lucrării reglementate; 

DDD – tipul documentului reglementat cu valorile după cum urmează: 000 – 

neutilizat; 010 – lucrare de licenţă; 020 – lucrare de disertaţie; 030 – teză de 

doctorat; 031 – primul referat din programul oficial de realizare al tezei de 

doctorat; 032 – al doilea referat din programul oficial de realizare al tezei de 

doctorat; 033 – al treilea referat din programul de realizare al tezei de doc-

torat; ş.a.m.d., 040 – teză de abilitare. 
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UUU – codul universităţii sau instituţiei unde s-a realizat lucrarea reglementată. 

MMMMMM – matricola atunci când este vorba de o persoană aflată într-o situ-

aţie de înmatriculare faţă de o instituţie sau numărul ordinului de ministru 

sau asimilat care primeşte lucrarea reglementată în vederea aplicării unor 

prevederi legale cu privire la acordarea unei calităţi sau diplome. 

Punctul care apare în codificare este un detaliu esenţial pentru identificarea 

documentului electronic şi este obligatoriu. 

(5)  [Relaţia dintre arhivarea electronică şi activitatea universităţilor] Arhiva-

rea electronică se referă numai la forma finală a lucrărilor reglementate.  

Arhivarea se produce o singură dată, în momentul în care autorul declară 

îndeplinirea condiţiilor legale pe care le doreşte atestate.  

(6)  [Durata de arhivare a unei lucrări reglementate] Durata de arhivare a unei 

lucrări reglementate pentru care dreptul solicitat a fost acordat este egală cu cel 

puţin durata de valabilitate a documentului oficial pe care aceasta îl susţine. 

Regula 2.  Modul de constituire a arhivei 

(1)  [Conţinutul arhivei] Arhiva electronică destinată prevenirii plagiatului se 

referă numai la lucrări reglementate.  

(2)  [Solicitarea arhivării] Solicitarea arhivării se face de către persoana inte-

resată în momentul în care aceasta consideră că posedă forma finală a lucrării 

reglementate. 

Solicitarea se face prin accesarea paginii electronice oficiale a arhivei şi prin 

completarea unui formular de identificare.  

(3)  [Incărcarea lucrării reglementate] Ulterior completării formularului de iden-

tificare de către solicitant, acesta îşi încarcă în arhivă documentul electronic po-

trivit codificării standard.  

Odată cu finalizarea încărcării, solicitantul primeşte o confirmare sub forma 

unui fişier pdf imprimabil şi un cod de acces cu ajutorul căruia acesta poate cere 
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arhivei ori de câte ori consideră necesar eliberarea unui certificat de autenticitate 

în aceeaşi formă şi cu acelaşi conţinut. 

Ulterior încărcării lucrării pe pagina arhivei electronice aceasta nu mai este 

disponibilă decât pentru anchetarea unor cazuri de suspiciune de plagiat.  

Regula 3.  Obţinerea certificatului de autenticitate şi utilizarea acestuia 

(1)  [Solicitarea certificatului de autenticitate] Ulterior confirmării încărcării do-

cumentului electronic, persoana care solicită dreptul legal aferent lucrării regle-

mentate poate solicita un certificat de autenticitate.  

(2)  [Utilizarea certificatului de autenticitate] Certificatul de autenticitate impri-

mat pe hârtie se ataşează la documentaţia de depunere a lucrării reglementate 

în vederea justificării în faţa unei comisii sau a oricărei alte proceduri legale de e-

valuare sau conformitate. 

Orice comisie de verificare a unei proceduri legale bazate pe o lucrare re-

glementată poate cere autorului acesteia justificarea eventualelor incidenţe care 

ar putea indica prezenţa unei (unor) suspiciuni de plagiat.  

Certificatul de autenticitate nu oferă garanţii certe privind absenţa indiciilor 

de plagiat şi nu poate fi invocat decât sub rezerva unei identificări ulterioare a 

unei suspiciuni de plagiat.  

Certificatul oferă indicii asupra unor posibile suspiciuni de plagiat dintr-o 

arhivă constituită de documente reglementate. 

Indiciile sunt date cel puţin sub formă de listă de pagini unde se regăsesc 

piesele de creaţie ca fragmente de text identice sau similare. 

Regula 4.  Tratarea suspiciunilor de plagiat  

(1)  [Suspiciunea de plagiat] Constituie suspiciune de plagiat o situaţie în care 

o comisie de verificare a modului de îndeplinire a cerinţelor unor proceduri legale 

bazate pe existenţa unei lucrări reglementate constată că există un număr sufi-

cient de semnificativ de indicii cu privire la documentul electronic depus şi arhivat.  
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(2)  [Tratarea suspiciunii de plagiat] In momentul constatării condiţiilor unei 

suspiciuni de plagiat comisia de verificare a îndeplinire a condiţiilor legale este 

obligată să întocmească un proces verbal care constituie documentul de iniţiere 

a anchetei de plagiat. Procesul verbal cuprinde în mod necesar codul lucrării la 

care se referă. 

 Procesul verbal al comisiei se depune în format electronic în termen de 18 

ore pe adresa organului de gestiune a arhivei de prevenire a plagiatului.  

 In termen de cel mult 18 ore sau până la ora 10:oo a primei zile lucrătoare 

care urmează zilei depunerii, după caz, de la momentul primirii solicitării, organul 

de gestiune a arhivei este obligat să pună la dispoziţia comisiei care a constatat 

suspiciunea documentul electronic care a fost arhivat de către solicitant. 

(3)  [Ancheta şi finalizarea anchetei] Ancheta suspiciunii de plagiat este efectu-

ată de comisia care a constatat-o pe baza documentului reglementat oficial şi cu 

luarea în considerare a tuturor elementelor care ar putea confirm sau infirma 

suspiciunea.  

Analiza comisiei în cadrul anchetei se poate extinde şi asupra altor piese 

de creaţie intelectuală decât textul care nu se pot detecta în mod automat pentru 

a fi cuprinse în raportul de autenticitate.  

 Procesul verbal de finalizare a anchetei este comunicat organului care a 

numit comisia.   

 Dacă concluzia de plagiat se confirmă organul care a numit comisia este 

obligat ca în termen de 12 ore să comunice candidatului situaţia şi faptul că prin 

identificarea acestei fapte dreptul solicitat îi este refuzat. Candidatul este în drept 

să conteste decizia organului administrativ pe baza legilor în vigoare. 

 Dacă concluzia de plagiat este infirmată, se întocmeşte un proces verbal 

din care un exemplar se depune la organul care a numit comisia iar un al doilea 

la organul de gestiune a arhivei de prevenire a faptelor de plagiat. 

(4)  [Suspendarea dreptului de participare] Dacă concluzia de plagiat se con-

firmă, organul care a numit comisia este obligat să solicite în termen de 24 de 
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ore ministrului educaţiei, pentru autorul plagiatului sau al faptei de încălcare a in-

tegrităţii, suspendarea dreptului de participare la sesiuni ulterioare similare de 

absolvire sau de recunoaştere a drepturilor sau calităţilor garantate de stat 

pentru care a fost depus lucrarea reglementată viciată. 

Suspendarea dreptului este în vigoare până la prima zi de luni a lunii oc-

tombrie a celui de-al treilea an care urmează datei procesului verbal de consta-

tare.  

(5)  [Omisiunea tratării indiciilor şi a suspiciunii] Omisiunea comisiei de 

evaluare a conformităţii lucrării de a trata indiciile semnalate în raportul de auten-

ticitate sau suspiciunea confirmată constituie abatere disciplinară deosebit de 

gravă oricare ar fi momentul în care este constatată.   

Abaterea este în responsabilitatea tuturor membrilor comisiei care nu au 

acţionat şi este probată de documentele procedurii de evaluare. 

 Tratarea abaterii se face potrivit prevederilor legale în termenele prevăzute 

de lege dar cu referire la momentul identificării faptelor care o determină. 

Regula 5.  Intreţinerea şi exploatarea arhivei de lucrări reglementate 

(1)  [Modul de accesare implicit] Arhiva de lucrări reglementate poate fi acce-

sată la nivelul informaţiilor referinţelor bibliografice de către orice utilizator. 

(2)  [Modul de accesare în regim de verificare] Arhiva de lucrări reglementate 

poate fi accesată în regim de verificare în vederea comparării cu o lucrare reali-

zată şi prezentată sistemului arhivei sub forma unui document electronic. 

Rezultatele verificării sunt puse la îndemâna utilizatorului sub forma unui 

raport în care sunt indicate incidenţele sub forma referinţelor bibliografice ale do-

cumentului şi al secvenţelor incidente cel puţin ca număr de pagină. 

(3)  [Modul de întreţinere a arhivei] Arhiva se întreţine prin acţiuni de filtrare 

periodică realizate pe baza evidenţelor de proceduri legale finalizate.  

Codurile documentelor reglementate asociate acestor proceduri sunt co-

municate de organul administrativ care emite documentele de finalizare.  
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Efectul operaţiei de întreţinere, adică al acţiunii de filtrare, este că docu-

mentele reglementate care nu au fundamentat proceduri legale la care se referă 

în termen de trei luni de la depunerea lor sunt invalidate şi scoase din arhivă, 

fiind depuse într-o arhivă secundară, inaccesibilă utilizatorului general.      

Regula 6.  Interacţiunea cu alte reglementări 

(1) [Interacţiunea cu documentele activitatea altor instituţii] Universităţile sau 

alte instituţii în care se desfăşoară activităţi de creaţie intelectuală pot realiza, la 

nivelul activităţii lor, orice fel de arhivare electronică a oricărei variante de lucrare 

reglementată şi pot realiza orice verificare dorită în vederea asigurării autentici-

tăţii sau calităţii acestora. 

Regula 7.  Păstrarea documentelor de anchetă şi contestaţia deciziei de 
plagiat 

(1) [Păstrarea documentelor de anchetă]  Toate documentele anchetei pentru 

interpretarea indiciilor de suspiciune de plagiat care se referă la conţinutul unui 

certificat de autenticitate, inclusiv documentele electronice cu care s-a lucrat, se 

remit în termen de 12 ore organului care a numit comisia de evaluare a modului 

de îndeplinire a condiţiilor legale de acordare a dreptului solicitat. 

Acest organ este obligat să asigure copii electronice şi apoi arhivarea tutu-

ror documentelor electronice rezultate însoţite de opisul lucrărilor semnat de 

membrii comisiei într-o arhivă care poartă acelaşi nume cu cel al codului lucrării. 

Arhiva se păstrează timp de 70 ani după care este ştearsă definitiv din evi-

denţele instituţiei care este obligată să confere dreptul solicitat. 

(2) [Procedura de contestare]  Eventualele contestaţii cu privire la modul de 

utilizare a certificatului de autenticitate a lucrării reglementate se vor adresa or-

ganului care a numit comisia de evaluare a modului de îndeplinire a condiţiilor 

legale de acordare a dreptului solicitat în termen de 48 de ore de la data comuni-

cării deciziei. 
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In termen de 12 ore de la data primirii contestaţiei organul care a numit co-

misia de evaluare va desemna o comisie de soluţionare a contestaţiei formată 

din trei membrii ai instituţiei fără funcţii administrative şi condusă de cel mai în 

vârstă dintre aceştia. 

 Comisia de soluţionare a contestaţiei se reuneşte în viitoarele 24 de ore 

de la data numirii şi reanalizează toate documentele folosite de comisia de eva-

luare şi textul motivat al contestaţiei după care încheie un proces verbal în care 

propune decizia care ar urma să fie însuşită de instituţie. 

 Pe baza procesului verbal întocmit de comisia de soluţionare a contestaţiei 

conducătorul instituţiei emite în termen de 12 ore decizia cu privire la suspiciu-

nea de plagiat identificată şi o comunică solicitantului în următoarele 12 ore de la 

data emiterii deciziei. 

Dacă este nemulţumit de decizia elaborată, solicitantul poate ulterior primirii 

acesteia să acţioneze în instanţa abilitată în termenul legal de 30 de zile.  

(3) [Indexul lucrărilor reglementate plagiate] Concluzia deciziei comisiei de 

evaluare necontestate sau a comisiei de soluţionare a contestaţiei dacă o astfel 

de contestaţie a existat se publică într-o pagină aparte a site-ului Ministerului 

Educaţiei Naţionale intitulate „Indexul lucrărilor reglementate plagiate”. Suspi-

ciunea dovedită în acest stadiu nu mai poate fi scoasă niciodată de pe site-ul 

Ministerului Educaţiei Naţionale.  

 Publicarea se face ca referinţă bibliografică completă la care se adaugă 

numele instituţiei care a girat realizarea lucrării reglementate, dreptul solicitat şi 

momentul în care dreptul a fost solicitat. In acest index acţionează funcţia de 

căutare, de ordonare alfabetică şi după data identificării care coincide cu data 

solicitării dreptului. 

Regula 8. Modificarea şi perfecţionarea procedurii, publicitatea procedurii 

(1) [Modificarea şi perfecţionarea prevederilor procedurii] Prevederile pre-

zentei  proceduri se vor putea modifica de câte ori derularea corectă şi funcţio-

nală a activităţilor prevăzute o solicită, fără a le afecta pe cele în curs de derulare.  
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De regulă, prevederile se vor putea modifica înaintea anului universitar ur-

mător, fără ca în timpul anului să sufere modificări.  

Excepţie de la această regulă o pot face acele evenimente pentru care con-

ducerea Ministerului Educaţiei Naţionale are abilitate legală să facă modificări, 

altele decât cele anunţate înaintea începerii anului universitar.  

(2) [Propunerile de modificare]  Propunerile de modificare sau perfecţionare 

procedurii pot veni oricând din partea oricărei persoane interesate.  

Aceste propuneri se vor face în scris şi vor cuprinde: 

- segmentul din text sau prevederea la care se referă; 

- partea nepotrivită, incorectă, ilegală, insuficientă pe care partea de modificat o 

presupune. 

- efectele care se urmăresc prin modificarea propusă, 

- noua formulare, inclusiv noul segment de text de reglementare propus,  

- cum se soluţionează interferenţele cu celelalte prevederi rămase nemodificate 

sau ce modificări de armonizare se impun.  

Propunerile prezentate în scris şi semnate vor fi analizate de o comisie abili-

tată de ministrul educaţiei până la data de 10 mai a anului universitar în care s-a 

depus propunere. Propunerile depuse ulterior acestei date sunt considerate a fi 

depuse în anul universitar următor. 

Forma modificării, dacă modificarea se impune, va fi perfectată cu persoana 

care a făcut propunerea. 

Numele acestei persoane apare în mod explicit printre cei care au contribuit 

la perfecţionarea procedurii, la fel ca şi anul când s-a efectuat modificarea. 

(3) [Publicitatea procedurii] Prezenta procedură va fi publicată pe site-ul minis-

terului. 

(4) [Data intrării în vigoare a procedurii] Procedura de prevenire a plagiatului 

intră în vigoare la data de ……. prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale. 
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Detalii tehnice 

Modul de prezentare al procedurii permite identificare imediată a specifica-

ţiei tehnice de proiectare şi realizare a suportului software necesar arhivei elec-

tronice. 

Infrastructura arhivei de prevenire a plagiatului presupune: 

- un calculator sau sistem de calculatoare cu funcţia de server sau o funcţie simi-

lară preluată din actualul sistem al Ministerului Educaţiei Naţionale sau ata-

şată acestuia. 

- un produs-program care să asigure cel puţin gestiunea unei baze de docu-

mente cu funcţii de atribuire de drepturi de utilizator, marcare temporală a fi-

şierelor documentelor încărcate, furnizarea la cerere a unor certificate de 

autenticitate, funcţii de căutare pe criterii de tip referinţă bibliografică;  

- un produs informatic destinat identificării fragmentelor de text similare sau iden-

tice ca indicii de plagiat cu acţiune în arhiva de lucrări reglementate şi cu 

posibilitatea generării unui raport de autenticitate.  

Nu există nici o raţiune ca serviciul de arhivare şi de prevenire a plagiatului 

şi a actelor de încălcare a integrităţii academice şi de arhivare a lucrărilor regle-

mentate să nu fie supus unui regim de taxe care să fie cuprinse în costurile 

pentru evaluarea în vederea acordării titlului sau calităţii solicitate în sarcina per-

soanei solicitante. Plata poate fi realizată pe cale electronică pentru evitarea cos-

turilor suplimentare de personal. 

 

 

 

 

 

 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această iniţiativă de reglementare a fost realizată în luna februarie 2013 

la solicitarea şi cu sprijinul asociaţiei Grupul pentru Reformă şi Alterna-

tivă Universitară (GRAUR) din Cluj-Napoca în cadrul proiectului 

„Progres prin creativitate şi integritate”. 

 

www.graur.org 

proprietar al site-lui Indexului Operelor Plagiate în România de la 

 

www.plagiate.ro 


