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1. Baza legală 

 

Prezenta Strategie se fundamentează pe următoarele documente:  
1. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;  
2. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
3. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea 

tehnologică și inovare, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 288/2004 privind actualizarea studiilor de doctorat, cu modificările și 

completările ulterioare;  
5. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 

completările ulterioare;  
6. Legea nr. 329/2006 privind aprobarea OUG nr.123/2005 pentru modificarea și 

completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;  
7. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației;  
8. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  
9. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;  
10. 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,  

11. Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale 
pentru acordarea titlului de doctor;  

12. Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5229/2020 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 la 
existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;  

13. Ordinul ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii 
și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 
1990-2016. 

14. Carta Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, ediția 2021; 
15. Regulamentele de activitate profesională a studenților pentru toate ciclurile de 

studiu. 
 

2. Dispoziții generale  

1. ANIMV se angajează să promoveze și să apere corectitudinea, integritatea și 

onestitatea academică drept valori și principii acționale de referință în 

activitatea propriilor studenți, a cadrelor didactice și a celor de cercetare.  

2. Asumarea prezentei Strategii reprezintă un angajament al membrilor 

comunităţii academice a ANIMV față de promovarea valorilor, principiilor şi 

normelor etice în activitatea profesională, în relaţiile dintre membrii 

comunității, în relaţiile cu autorităţile şi cu alte instituții academice și de 

cercetare, în promovarea imaginii publice a Serviciului Român de Informaţii și 

a prestigiului ştiinţific al ANIMV. 



4 

 

3. Conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004, plagiatul 

este definit în cadrul prezentei Strategii ca fiind: ‘‘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 

extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a 

menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale’’. 

4. Strategia se adresează studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor sau 

oricărei persoane implicate în procesul de elaborare și publicare de conținut 

academic asociat cu Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”.  

5. Strategia va fi implementată prin completare cu prevederile procedurilor și 

hotărârilor aprobate la nivelul Academiei cu privire la calitatea în procesul de 

educație și cercetare. 

 

3. Scop 
1. Strategia reiterează necesitatea ca toți studenții, cadrele didactice și de 

cercetare să cunoască metodologiile și practicile etice, precum și efectele 

nerespectării acestora. 

2. Sub egida Codului de etică şi deontologie al ANIMV1, Strategia își propune să 

contribuie la dezvoltarea unei culturi a integrității academice și să traseze 

direcții de acțiune pentru prevenirea plagiatului, înțeles ca fiind o conduită 

academică nocivă și blamabilă. 

3. Fie intenționat sau neintenționat, plagiatul reprezintă o fraudă intelectuală 
care trebuie să fie corect identificată și, ulterior, sancționată proporțional cu 
gravitatea care îi este asociată. 
 

4. Principii 
1. Intoleranța plagiatului - ANIMV manifestă intoleranță totală și sancționează 

drastic orice formă de plagiat, ca însușire a ideilor, metodelor, rezultatelor sau 
textelor altcuiva, fără a se face trimitere la sursele originale. 

2. Asumarea răspunderii - ANIMV promovează un sistem de valori universal 
acceptat în mediul academic care vizează promovarea personalității și 
consolidarea statutului individual, precum și asumarea răspunderii individuale 
și instituționale. 

3. Consecvența, creativitatea și efortul intelectual sistematic - reprezintă 

premisele elaborării unor produse intelectuale cu valoare științifică.  

 

5. Direcții de acțiune 
1. Utilizarea aplicațiilor informatice care permit estimarea ponderii de similitudine 

a textelor din lucrarea de referință cu alte texte semnate de alți autori, 

prezente pe internet pentru toate conținuturile academice elaborate în 

activitatea de învățământ și de cercetare. Analiza cu ajutorul aplicațiilor 

informatice oferă un rezultat orientativ, care nu suplinește (auto-) evaluarea 

calitativă realizată de cadrele didactice și de cercetare pentru produsele 

intelectuale proprii sau ale studenților;  

                                                           
1 Capitolul IX Etica universitară, Carta Universitară a ANIMV, ediția 2021. 
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2. Stabilirea unor valori maxime ale coeficienților de similitudine acceptate 

pentru conduita corectă în ceea ce privește respectarea drepturilor de autor și 

a drepturilor de copyright; 

3. Introducerea disciplinei Metodologia cercetării științifice ca disciplină  

obligatorie în cadrul tuturor programelor de studii de licență și master. 

Aceasta va fi complementară  disciplinei Etica și integritate academică deja 

existentă ca disciplină de studiu opţională în programele de studii de licență şi 

obligatorie în programele de studii de master și doctorat2;  

4. Organizarea sub egida Școlii Doctorale de ateliere tematice pentru 

dezvoltarea competențelor de redactare academică; 

5. Formarea de formatori în etică și integritate academică; 

6. Elaborarea Metodologiei de realizare a lucrărilor de licență și de disertație 

care să reglementeze îndrumarea științifică pe tot parcursul programelor de 

studii, procedurile de lucru pentru fiecare etapă a elaborări lucrării, criteriile de 

evaluare a lucrărilor, precum și interpretarea și rezolvarea similitudinilor din 

lucrările realizate. 

 

6. Utilizarea aplicației informatice pentru verificarea tezelor de doctorat din 

perioada 1990 - 2016 

1. Funcțiile actuale ale aplicațiilor de verificare a similitudinii permit compararea 

textului unui document încărcat pentru verificare cu resursele internetului și cu 

diversele baze de date existente pe servere. 

2. În cazul comparării unor texte vechi cu resurse care au apărut după ce aceste 
texte au fost elaborate va genera, cel mai probabil, similitudini irelevante și 
dificil de evaluat. Prin urmare, verificarea tezelor de doctorat din perioada 
1990 - 2016 se va face astfel: 

a) Va fi creat în cadrul sistemului un cont separat, din care vor fi creați 
utilizatorii necesari pentru încărcarea tezelor. 
b) În pasul de încărcare a documentului, va fi selectat anul în care a fost 
elaborată teza. 
c) Va fi selectată opțiunea ca verificarea să fie făcută doar între tezele 
încărcate în cont, excluzând bazele de date create până în acest moment în 
cadrul sistemului. 
d) În contul ANIMV vor fi adăugate în baza de date, fără verificare, toate 
resursele relevante pentru verificarea tezelor de doctorat susținute înainte 
de anul 2016 (cărți,  reviste științifice, texte citate frecvent).  

 

 

 

 

                                                           
2 Potrivit prevederilor art. 2, alin (3) şi (4) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3131/30.01.2018 
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 


