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Aprobat:  

Decizia Consiliului Ştiinţific al 

Academiei „Ştefan cel Mare” 

din 16.02.2021 

 

REGULAMENTUL INSTITUȚIONAL PRIVIND PREVENIREA PLAGIATULUI ŞI 

VERIFICAREA SIMILITUDINILOR ÎN TEZELE DE DOCTOR  

 

 

 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1. Prezentul Regulament reglementează şi asigură principiile de protecţie a proprietăţii 

intelectuale, respectarea dreptului de autor şi verificarea similitudinilor  în tezele de doctorat 

elaborate în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”. 

1.2. Regulamentul este în baza prevederilor următoarelor acte normative: Codul educaţiei 

al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial nr. 319-324/634 din 

24.10,2014; Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al R. Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004; 

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr. 139 din 02.07.2010; Hotărârea 

Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

studiilor superioare de doctorat, ciclul III // Monitorul Oficial nr. 386-396;  Codul de etică şi 

deontologie profesională a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic aprobat prin Decizia CC al 

ANACEC nr. 7 din 18 decembrie 2018;  Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

nr. 1078 din 27 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de redactare a 

tezei de doctorat şi al rezumatului; Ghidului de redactare a tezelor de doctorat/doctor habilitat şi 

al rezumatului aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 5 din 18 decembrie 2018; Metodologia 

de conferire și confirmare a titlurilor științifice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2019. 

1.3. Regulamentul este destinat studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, 

membrilor comisiei de îndrumare, comisiei de doctorat. 

1.4. În conţinutul prezentului Regulament prin plagiat se are în vedere preluarea şi 

expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, 

expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice originale extrase 

din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără 

a face trimitere la sursele originale. 

1.5. Se consideră plagiat următoarele cazuri exemplificate: 

 reproducerea (directă sau prin traducere) unor idei, date, copierea de pasaje de 

text din lucrări care aparţin altei persoane, fără indicarea sau prin indicarea 

incompletă sau incorectă a sursei; 
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 preluarea/ expunerea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea 

acestora în propria lucrare ca fiind contribuţie proprie; 

 omiterea plasării între ghilimele („…”), în mod clar, a cuvintelor, propoziţiilor, 

paragrafelor preluate ad litteram sau cvasiliteral, din diverse surse fără a face 

referinţă la sursele originale; 

 parafrazarea conţinutului lucrării unei alte persoane, fără a face suficientă referire 

la sursă; 

 reproducerea în propria lucrare a materialelor audio, video, software, grafice, 

tabele etc. aparţinând altui autor, fără indicarea sursei şi asumarea acestora ca 

fiind contribuţie proprie; 

 preluarea/reproducerea unor lucrări care au fost prezentate în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice (conferinţe/congrese/mese rotunde/cursuri/ seminare etc.) 

din ţară sau străinătate fără a avea consimţământul autorului sau a folosi 

autocitarea; 

 reproducerea sau utilizarea lucrării unei alte persoane (inclusiv coleg) şi 

prezentarea acesteia ca concepţie proprie; 

 utilizarea conţinutului din lucrări obţinute de pe internet sau scrise de o altă 

persoană (contra cost sau gratis); 

 copy-paste a informaţiilor obţinute de pe internet fără consemnarea sursei; 

 reproducerea în proporţie mai mult de 50% ad litteram a propriei teze de 

licenţă/master în conţinutul tezei de doctorat; 

 citarea câtorva fragmente din aceiaşi lucrare în volum de până la 300 de cuvinte 

fiecare, cu indicarea autorului, volumul total fiind mai mare decât o coală de 

autor. 

1.6. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte considerate ca fiind 

noţiuni de bază din specialitatea respectivă sau folosirea unor noţiuni de cultură generală. De 

exemplu, „infracţiunea este o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală”, „vinovăţia este un 

semn subiectiv al componenţei de infracţiune”, „componenţa de infracţiune este o totalitate de 

semne obiective şi subiective” etc. 

1.7. Plagiatul în cazul unei teze de doctor (în continuare - teză) reprezintă o fraudă 

intelectuală majoră, care atrage eliminarea din procedura de susţinere a tezei respective. 

 
II. PROCEDURI DE VERIFICARE A SIMILITUDINILOR 

 

2.1. Tezele prezentate spre susţinerea publică vor fi depuse în mod obligatoriu la Şcoala 

Doctorală, în fişier separat (în format doc, docx, rtf, odt sau pdf editabil), la care se va ataşa un 

fişier în Excel cu datele de identificare a lucrărilor (titlul, autorul, denumirea fişierului lucrării).  

2.2. Verificarea similitudinii se va realiza în temeiul a doi coeficienți și anume:  

2.2.1. Coeficientul de Similitudine 1* – determină ce procent din document conține fraze 

de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în alte baza de date. Coeficientul de Similitudine 1 este utilizat 

în principal pentru a examina independența lingvistică a autorului lucrării.  

2.2.2. Coeficientul de Similitudine 2* – determină ce procent din document conține fraze 

de 25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în alte baze de date. Datorită lungimii frazelor detectate, 

Coeficientul de Similitudine 2, reprezintă un instrument mult mai bun pentru detectarea 

împrumuturilor neautorizate.  
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2.3. Detectarea gradului de similitudini cu alte surse va fi efectuată înainte de susţinerea 

prealabilă a tezei de doctorat prin analiza lucrării în regim automat în baza unui soft specializat 

licențiat aprobat de către ANACEC (a se vedea: Instrucţiune – examinarea tezelor de doctor și 

doctor habilitat prin sistemul de antiplagiat al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare nr. 01 din 15.10.2020). 

2.4. Valoarea coeficienților de similitudine 1 și 2 va fi conformată la descrierile respective 

din Ghidul de interpretare a Raportului de similitudine, aplicat de softul contractat.  

2.5. În rezultatul verificării Raportul de similitudine va fi elaborat Rezoluţia cu privire la 

raportul de similitudini (Anexa 1) ce va identifica coeficienţii de Similitudine indicați în pp. 2.2.1 

și 2.2.2. Numărul și calitatea persoanelor care analizează Raportul de similitudini şi elaborează 

Rezoluţia cu privire la raportul de similitudini (Anexa 1) este stabilit de către Şcoala Doctorală 

(conducătorul de doctorat, expertul sau alte persoane desemnate). 

2.6. Raportul de Similitudine va fi remis electronic către directorului Școlii Doctorale, 

conducătorul ştiinţific al tezei și, după caz, membrilor Comisiei de îndrumare.  

2.7. Conducătorul/consultantul ştiinţific și, după caz, membrii Comisiei de îndrumare vor 

examina în decurs de 10 zile Raportul de Similitudine pentru a stabili următoarele praguri de 

alertă:  

2.7.1. coeficientul de similitudine 1 (CS1) depășește 20 % din volumul tezei;  

2.7.2. coeficientul de similitudine 2 (CS2) depășește 5 % din volumul tezei.  

2.8. În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine, se va constata că teza 

nu depășește pragurile de alertă sus-menţionate sau dacă depăşirea pragurilor este justificată de 

către doctorand printr-o notă explicativă din care rezultă absenţa plagiatului, conducătorul de 

doctorat va pregăti, în decurs de 10 zile, Rezoluţia cu privire la raportul de similitudini şi 

Procesul verbal de control al originalităţii lucrării (Anexa nr. 2) și va fi demarată procedura de 

evaluare prealabilă a tezei de doctorat.  

2.9. Depăşirile pragurilor de alertă pot fi justificate dacă similitudinile depistate nu 

constituie plagiat atunci când sunt depistate următoarele categorii de similitudini: 

2.9.1. Folosirea unor  noţiuni de cultură generală ori a unor sintagme sau definiţii 

considerate ca fiind noţiuni de bază din specialitatea respectivă. 

2.9.2. Conţinutului propriilor lucrări elaborate de către doctorand. 

2.9.3. Texte din acte normative, precum şi denumirile acestora. 

2.9.4. Texte, expresii şi sintagme ale altor autori citate cu respectarea prevederilor Ghidului 

de elaborare şi redactare a tezei de doctorat şi al rezumatului. 

2.9.5. Texte, expresii şi sintagme ale altor autori citate din sursa primară însă preluate de 

alţi autori în lucrări posterioare. 

2.9.6. Denumiri de cărţi, articole ştiinţifice, studii sau alte lucrări la care face referire 

autorul. 

2.9.7. Denumiri de instituţii, organizaţii, proiecte, rapoarte utilizate în cadrul tezei. 

2.9.8. Alte similitudini care nu constituie plagiat.    

2.10. Dacă după examinarea prealabilă a tezei, în baza obiecţiilor conducătorului de 

doctorat şi a membrilor Comisiei de îndrumare, teza de doctorat a fost suplinită cu alte paragrafe 

sau capitole, teza va fi suspusă unei verificări suplimentare a similitudinilor.   

2.11. Conducătorul ştiinţific în termen de 10 zile va completa Avizul privind neadmiterea 

lucrării (Anexa nr. 3, care va fi remisă directorului Şcolii Doctorale sau, după caz, directorului 
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departamentului de profil) în cazul în care examinarea Raportului de similitudini arată depășirea 

esenţială a pragurilor de alertă şi existenţa elementelor de plagiat, indicate în pp. 2.7.1 și 2.7.2.  

2.12. Conducătorul ştiinţific va informa doctorandul care a admis plagiat şi îi va restitui 

teza în scopul eliminării plagiatului şi corectării tezei în timp de 90 zile calendaristice.  

2.13. După eliminarea plagiatului, doctorandul va depune din nou teza la Şcoala Doctorală 

pentru reexaminarea prin sistemul antiplagiat, în condițiile prezentului regulament.  

2.14. Doctorandul care a admis repetat plagiat va fi lipsit de dreptul de a prezenta teza spre 

susținerea publică. 

 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

 

3.1.  Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin hotărârea Senatului  

Academiei „Ştefan cel Mare” în dependenţă de modificările aduse legislaţiei în vigoare. 

3.2. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Senatul 

Academiei. 
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Anexa nr. 1 

 

Raport de similitudini 

 

 

 

Serviciul specializat al Academiei Ştefan cel Mare,  examinând în baza softului 

____________________________________________________ teza de doctorat cu 

titlul_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

semnată de____________________________________________________________________, 

a constatat:  

LIPSA /PREZENȚA (opțiunea este subliniată) similititudinilor cu alte cercetări științifice. 

 

  Coeficient general de similitudini – ________ 

  Coeficientul de Similitudine 1 =   __________ 

  Coeficientul de Similitudine 2 =   __________ 

 

În cazul prezenței de similititudini probele respective sunt anexate la prezentul raport.  

 

Responsabil 

(nume, prenume, semnătura)  

 

_____________________________ 

 

Data 

”_______”____________20____ 
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Anexa nr. 2 
 
 

 

PROCES VERBAL DE CONTROL AL ORIGINALITĂŢII LUCRĂRII 

 

Autorul: __________________________________________________________________ 

Titlul:  ____________________________________________________________________ 

Conducătorul ştiinţific: ______________________________________________________ 

Școala Doctorală: Științe penale şi drept public 

Tipul lucrării: teză de doctorat 

Evaluarea Raportului de Similitudine indică următoarele:   

Coeficientul de Similitudine 1 = ___________ 

Coeficientul de Similitudine 2 = ___________ 

☑ lucrarea nu conţine împrumuturi neautorizate  

Observațiile conducătorului ştiinţific cu privire la împrumuturile neautorizate:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Conducător ştiinţific (nume, prenume, gradul şi titlul ştiinţific/ ştiinţifico-didactic):  

      

 ________________________________________ 

      ________________________________________ 

 

Semnătura 

 

Data 

     ”_______”____________20____ 
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Anexa nr. 3  

 

 

Avizul conducătorului/consultantului ştiinţific  

privind neadmiterea tezei la evaluarea prealabilă 

 

 

Declar că am luat cunoştinţă de Raportul de Similitudine generat de către Serviciul specializat al 

Academiei „Ştefan cel Mare” pentru lucrarea:  
 

Titlul: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Autor:   _______________________________________________________________________  

 

După analizarea raportului am constatat următoarele:  

 

 coeficientul de similitudine 1 depășește 20 la sută din volumul tezei;  

 coeficientul de similitudine 2 depășește 5 % din volumul tezei;  

 

Alte argumente: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Din aceste motive nu admit lucrarea în vederea evaluării ei prealabile şi transmit acest aviz către 

Directorul Școlii Doctorale în scopul analizării situaţiei din punct de vedere al procedurilor 

interne. 

 

Conducător ştiinţific/ consultant ştiinţific 

(nume, prenume, gradul şi titlul ştiinţific/ ştiinţifico-didactic):  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Semnătura 

 

Data 

”_______”____________20____ 

 


