Aprobat
în ședința Consiliului Științific
din 20 februarue 2019
REGULAMENTUL INSTITUȚIONAL
PRIVIND VERIFICAREA SIMILITUDINILOR
ÎN TEZELE DE DOCTOR ȘI DOCTOR HABILITAT
1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor:
acte normative naționale:

• Constituţia Republicii Moldova;
• Codul educaţiei al Republicii Moldova, Nr. 152 din 17.07.2014;
• Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr.259-XV din 15.07.2004;
• Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr. 139, 02.07.2010;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia
naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020;

•

Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional
de Credite de Studiu, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 12 din 15
septembrie 2010; Ordin nr. 726 din 20 septembrie 2010;

•

Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe;
și tratate/acorduri internaţionale:

• Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, la care Republica Moldova
a aderat la 02 noiembrie 1995;

• Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor (Geneva, 06 septembrie 1952), ratificată de
Parlamentul Republicii Moldova prin hotărârea nr. 1318-XII din 02 martie 1993;

• Acordul OMPI privind dreptul de autor (Geneva, 20 decembrie 1996), ratificat de Parlamentul
Republicii Moldova prin hotărârea nr. 1452-XIII din 28 ianuarie 1998;

• Acordul CSI privind colaborarea în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe
(Moscova, 24 septembrie 1993), ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin hotărârea nr.
206-XIV din 25 noiembrie 1998.
1.2. Prezentul Regulament reglementează modalităţile şi principiile de funcţionare a procedurii
antiplagiat, precum şi modul de realizare a activităţilor premergătoare, curente şi ulterioare, care
sunt întreprinse în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, pentru a preveni şi soluţiona cazurile de
plagiat în tezele de doctor și doctor habilitat.

1.3. Plagiatul academic este acţiunea de preluare a unor produse de muncă intelectuală şi presupune
expunerea, într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor creaţii
intelectuale 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.
1.4. Se consideră caz de plagiat academic în următoarele situaţii exemplificative:
a) reproducerea (directă sau prin traducere) unor idei, date, texte care aparţin altei persoane,
fără indicarea sau prin indicarea incompletă sau incorectă a sursei;
b) preluarea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea acestora ca fiind contribuţie
proprie;
c) omiterea plasării între ghilimele, în mod clar, a cuvintelor, propoziţiilor, paragrafelor
preluate ad-literam sau cvasi-literal, din diverse surse;
d) parafrazarea conţinutului lucrării altei persoane, fără a face referire la sursă;
e) reproducerea materialelor audio, video, software etc., fără consemnarea surselor şi mai mult,
asumarea acestora ca fiind contribuţie proprie;
f)

reproducerea lucrărilor colegilor şi prezentarea acestora ca fiind proprii;

g) folosirea lucrărilor obţinute de pe Internet sau scrise de o altă persoană (contra-cost sau
gratis);
h) citarea unui fragment din originalul unei opere ştiinţifice în volum mai mare de 400 de
cuvinte;
i) citarea câtorva fragmente, în volum de până la 300 de cuvinte fiecare, din originalul unei
opere ştiinţifice, volumul total fiind mai mare decât o coală de autor;
j) reproducerea ad litteram a propriilor teze de licenţă, de maşter în conţinutul tezei de doctor,
fără referințele de rigoare;
k) utilizarea software nelicențiat la elaborarea tezei de doctor/doctor habilitat.
1.5. 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.
1.6. Plagiatul în cazul unei teze de doctor/doctor habilitat (în continuare - teză) reprezintă o fraudă
intelectuală majoră, care atrage eliminarea din procedura de susţinere a tezei respective.

2. ASPECTE PROCESUALE ȘI PROCEDURI DE VERIFICARE A SIMILITUDINILOR
2.1. Fiecare doctorand/postdoctorand, după ce a fost înmatriculat la Școala doctorală/programul
postdoctoral respectiv, este obligat să depună la Școala doctorală/departamentul de profil, în cazul
postdoctoranzilor, o declarație pe propria răspundere privind excluderea plagiatului în teză.
2.2. Tezele prezentate spre susţinerea publică vor fi depuse în mod obligatoriu în Repozitoriul USM, 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).
2.3. Tezele prezentate spre susţinerea publică vor fi supuse în mod regulamentar verificării de
similitudini printr-un program antiplagiat național propus de către Agenţia Naţională pentru
Asigurarea Calităţii în Educaţie şi în Cercetare (ANACEC) și asigurat funcțiuonal de MECC în

urma cărei va fi elaborat raportul de similitudini în temeiul a doi coeficienți și anume:
2.3.1.Coeficientul de Similitudine 1* - procentul din text cu toate frazele similare descoperite
de sistem în alte documente;
2.3.2. Coeficientul de Similitudine 2* - procentul din text cu fragmente similare care
depăşesc 50 de cuvinte.
*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
2.4. Detectarea gradului de similitudini cu alte surse va fi efectuată în termen de 10 zile calendaristice
de serviciului de profil de la USM prin analiza lucrării în regim automat în baza unui soft
specializat licențiat. Drept urmare, va fi elaborat Raportul de similitudine (Anexa 1) ce va
identifica coeficienţii de Similitudine indicați în pp.2.6.1 și 2.6.2.
2.5. Raportul de Similitudine va fi remis electronic către directorului Școlii doctorale,
conducătorul/consultantul ştiinţific al tezei și, după caz, membrilor comisiei de îndrumare.
2.6. 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:
2.6.1. coeficientul de similitudine 1 depășește 20 la sută din volumul tezei;
2.6.2. coeficientul de similitudine 2 depășește 5 % din volumul tezei;
2.7. În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine, teza nu depășește pragurile de
alertă enumerate, Conducătorul ştiinţific va pregăti, în limita termenului indicat în p.2.6, Procesul
verbal de control al originalităţii lucrării (anexa nr. 2) și va fi demarată procedura de evaluare
prealabilă a tezei de doctorat sau examinarea regulamentară a tezei de doctor habilitat.
2.8. Conducătorul/consultantul ştiinţific în termenul indicat în p.2.6 va completa Avizul privind
neadmiterea lucrării” (anexa nr. 3) (acesta va fi remis directorului școlii doctorale sau, după caz,
directorului departamentului de profil) în cazul în care examinarea Raportului de similitudini arată
depășirea pragurilor de alertă, indicate în pp.2.6.1și 2.6.2.
2.9. Conducătorul/consultantul 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.
2.10.

După eliminarea plagiatului, doctorandul va depune din nou teza la şcoala doctorală pentru

reexaminarea prin sistemul antiplagiat al USM, în condițiile prezentului regulament.
2.11.

Doctorandul/postdoctorandul care a admis repetat plagiat va fi lipsit de dreptul de a prezenta

teza spre susținerea publică.
3. DISPOZIȚII FINALE
3.1. Prezentul regulament va fi ajustat la actele normative în materie antiplagiat, adoptate de MECC și
ANACEC.

Anexa 1. Raportul de Similitudini

Raport de similitudini
Serviciul specializat al USM, 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
(semnatura)
”____”____________20___

Anexa nr. 2
PROCES VERBAL DE CONTROL AL ORIGINALITĂŢII LUCRĂRII

Autorul: .........................................................
Titlul: ................................................................................................
Conducătorul ştiinţific: ..............................
Școala Doctorală: ....................
Tipul lucrării: teză de doctorat/de doctor habilitat
Evaluarea Raportului de Similitudine indică următoarele:


Coeficient general -

• Coeficientul

de Similitudine 1 =

• Coeficientul

de Similitudine 2 =

□ lucrarea nu conţine împrumuturi neautorizate
Observaţiile Conducătorului/consultantului ştiinţific referitoare la împrumuturile neautorizate:

data

Semnătura

conducătorului/consultantului ştiinţific

Anexa nr. 3
Avizul conducătorului/consultantului ştiinţific
privind neadmiterea tezei la evaluarea prealabilă
Declar că am luat cunostinţă de Raportul de Similitudine generat de către Serviciul specializat al
USM pentru lucrarea:
Titlul
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Autor:
După analizarea raportului am constatat următoarele:
3.6.1. depășirea coefientului de similitudine nr. 1 cu_______%
3.6.2. depășirea coefientului de similitudine nr. 2 cu _______%
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 ale
Universităţii.

Data

Semnătura

