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Strategia IOSUD de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Preambul
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu
Mureș a luat act de emiterea Ordinului Ministerului Educaţiei cu nr. 5255 din data de
10.09.2021, urmând să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei
universitare în elaborarea tezelor de doctorat, în conformitate cu prevederile prezentei
strategii.
IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș promovează ferm o atitudine pro-activă privitoare la
prevenția și combaterea fraudei în ştiință – definite ca acțiunea deliberată de confecționare,
falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării ştiințifice.
Direcțiile pe care IOSUD își propune să acționeze pentru combaterea fraudei științifice vizează
următoarele aspect:
1. Confecționarea de date - înregistrarea şi prezentarea unor date inexistente, care nu sunt
obținute prin metodele de lucru specifice domeniului studiilor doctorale.
2. Falsificare - măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau
rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării.
3. Plagiat - însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor
unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept
creație personală.
4. Conflict de interese – situația de incompatibilitate în care se află o persoană care are un
interes personal ce influențează imparțialitatea şi obiectivitatea activităților sale în evaluarea,
monitorizarea, realizarea şi raportarea activităților de cercetare.

Legislație
Legislaţie primară:
•
Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și actualizările
ulterioare;
•
LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
actualizată.
•
LEGEA nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu
modificările și completările ulterioare; (art. 24 aliniatul a) și b))
•
LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;
•
LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările
și completările ulterioare;
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•
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației,
cu modificările și completările ulterioare;
•
LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe;
•
Hotărâre Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat
•
Hotărâre Nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor
universitare de doctorat
•
ORDINUL nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ,
pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior
din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
•
ORDINUL nr. 3651 din 12 aprilie 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 5255 din 10 septembrie 2021 privind verificare etică și deontologie
universitară elaborare teze de doctorat
Legislaţie secundară:
•
HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
•
ORDIN nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de
obținere a atestatului de abilitare;
•
Circulara MECS nr.29466/13.02.2015 privind abilitarea;
•
Ordinul nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 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;
•
The European Code of Conduct for Research Intregrity (Revised Edition), ©ALLEA - All
European Academies, Berlin 2017;
•
Ordinul 5229/17 august 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
existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
•
Ordin 4020/7 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul
învățământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României;
•
Ordin 6129/20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de
abilitare & Anexă ordin 6129/2016 standarde minimale ;
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•
OUG 96/ 8 decembrie 2016 pentru modificarea actelor normative în domeniile
educației, cercetării, formării profesionale și sănătății;
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
-Regulamentul Antiplagiat al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureş
- Codul de Etică și Deontologie Profesională al U.M.F.S.T. G.E .Palade Tg. Mureş
- Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie
- Legea nr. 206/204 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, cu modificările și completările ulterioare
- Carta U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg. Mureş
- Regulamentul instituțional al I.O.S.U.D. (UMFST-REG-06);
-Strategia Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie a IOSUD a UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ
privitoare
la
creșterea
calității
cercetării
doctorale
https://www.umfst.ro/fileadmin/doctorate/DocUtile/2021/Strategia_Cercetarii_Prof.dr._Pusca
siu.pdf
- Decizii interne în vigoare.
Obiectiv general:
Verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de
doctorat din perioada 1990-2016.
Acțiuni
Organizarea activității de verificare menționate într-o structură administrativă distinctă,
cu atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de
formatori în etică și integritate. Atribuţiile personalului structurii administrative se corelează
în acțiune cu activitatea Secretariatului IOSUD pentru ducerea la îndeplinire a prezentei
strategii.
Nominalizarea membrilor comisiilor de specialişti, pe domenii de doctorat, în vederea
verificării rapoartelor de similitudine în ceea ce privește respectarea/nerespectarea eticii și
deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat din respectivul domeniu. Comisiiile
sunt propuse de IOSUD și numite prin Decizia Rectorului.
Întocmirea bazei de date a tezelor de doctorat susținute public în perioada de interes
de către IOSUD.
Identificarea sursei de proveniență a tezelor de doctorat (electronic/print) de către
Biblioteca UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Achiziționarea echipamentelor IT necesare procesului de digitizare a tezelor de
doctorat.
Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, 540142, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: scoala.doctorala@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407

Ş C O AL A D O C T O R A L Ă D E
M E D I C I N Ă Ş I F A R M AC I E

1. Scanner de carte cu răsfoirea manuală a paginilor cărții, până la dimensiunea de
A3+ (A4x2).
2. Computer cu capacitate de stocare mare sau stocare externă (3 bucăți)
3. Software de scanare
4. Software OCR - recunoașterea optică a caracterelor cu suport pentru limba
română (diacritice)
 conversie rapidă a imaginilor scanate în formate editabile tip word (extensia
.doc)
 conversie rapidă a documentelor scanate în formate portabile tip PDF sau
formate căutabile tip PDF/A
Realizarea procesului de digitizarea (scanare, recunoaștere) a tezelor de doctorat de
către Biroul pentru verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea
tezelor de doctorat.
Suplimentarea numărului de caractere în contractul cu Sistemul Antiplagiat existent la
nivelul Universității.
Verificarea documentelor in Sistem Antiplagiat și generarea raportului de similitudine
de către Biroul pentru verificare respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea
tezelor de doctorat;
Analiza raportului de similitudini generat, de către comisiile de analiză numite prin
decizia Rectorului, dacă acesta evidențiază neconformități.
În cazul în care se dovedește preluarea integrală sau parțială a unor date se va verifica
citarea corespunzătoare a surselor.
- Întocmirea de către comisiile numite pe domenii de doctorat a raportului de analiză
detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calităţii şi deontologiei
universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate.
- Înaintarea raportului de analiză către CSUD.
Sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie din cadrul Universității în cazul în care se
constată abateri de la etica și deontologia universitară.
Întocmirea la nivelul CSUD a raportului final cu privire la respectarea/nerespectarea
eticii și deontologiei universitare la nivelul tuturor tezelor de doctorat verificate în cadrul
Biroului pentru verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor
de doctorat. Raportul, aprobat de Rectorul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, va fi transmis
Ministerului Educației conform prevederilor legale in vigoare.
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Impact așteptat
Cunoașterea realității etice și deontologiei universitare.
Formarea de formatori în etică și integritate.
Armonizarea proceselor desfășurate la nivel universitar în ceea ce privește etica și
deontologia pentru prevenirea fraudelor.
Atribuțiile CSUD/CSD în elaborarea și implementarea strategiei
Întocmirea planificării analizei tezelor de doctorat.
Monitorizarea procesului de digitizarea și verificare a tuturor tezelor de doctorat
susținute în cadrul universității în perioada 1990-2016.
Crearea unei Biblioteci Digitale a tezelor de doctorat susținute în cadrul IOSUD.
Asigură consultanță și face recomandări în vederea armonizării proceselor derulate la
nivelul structurii administrative responsabile cu digitizarea și verificarea tuturor tezelor de
doctorat.
În cazul în care se constată abateri de la etica şi deontologia universitară, sesizează, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, comisia de etică și deontologie din cadrul Universității.
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