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HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 241/21.12.2021 

Art. 1. Se aprobă Strategia Universității Politehnica Timișoara de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 
2021 – 2024, în forma din Anexa la prezenta. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Comisiei de Etică și Deontologie a UPT, Consiliului 
pentru Studii Universitare de Doctorat, Școlii Doctorale și întregii comunități academice prin postarea pe site-ul www.upt.ro  

PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 
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STRATEGIA UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 
FENOMENULUI DE PLAGIAT 

2021 – 2024 

1. INTRODUCERE
1.1. Context 

Universitatea Politehnica Timișoara este o instituție de învățământ superior și de 
cercetare științifică. Una dintre misiunile asumate de Universitatea Politehnica Timișoara prin 
Carta universității este aceea de a cultiva, promova și apăra valorile fundamentale cristalizate pe 
parcursul evoluției omenirii: libertatea de gândire, de exprimare și de acțiune, dreptatea, 
adevărul, echitatea, cinstea, corectitudinea, demnitatea, onoarea. În concordanță cu această 
misiune, Codul de Etică și Deontologie al Universității Politehnica Timișoara promovează valorile 
și principiile academice în raport cu interesul public pe care UPT îl deservește, în scopul asigurării 
unor servicii educaționale de calitate.  

În acest context instituțional și în concordanță cu prevederile legale aplicabile, 
Universitatea Politehnica Timișoara adoptă prezenta Strategie de prevenire și combatere a 
fenomenului de plagiat, prin care se stabilesc obiectivele principale și acțiunile necesare 
implementării prezentei strategii.  

1.2. Legislație națională 
• Legea nr. 1/2011 – Legea nr. 1/2011 educației naționale, cu modificările şi completările

ulterioare;
• Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea

tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
• Legea nr. 8/1996 privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe,

actualizată;
• OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
• HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare
• Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor

studentului;
• Ordinul ME nr. 5.255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare

în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.

1.2. Norme instituționale: 
• Carta Universității Politehnica Timișoara;
• Codul de etică și deontologie al Universității Politehnica Timișoara;
• Regulamentul de funcționare al Comisiei de Etică a Universității Politehnica Timișoara;
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• Regulament instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat
în Universitatea Politehnica Timișoara

2. OBIECTIVE

Obiectivele asumate prin prezenta strategie susțin o abordare pro-activă, structurată și
adaptată universității, în scopul dezvoltării unei culturi etice instituționale: 

• Obiectivul strategic nr. 1: creșterea capacității instituționale de prevenire și
combatere a fenomenului de plagiat la nivelul lucrărilor de finalizare a studiilor, a
lucrărilor științifice și didactice, a rapoartelor de cercetare;

• Obiectivul strategic nr. 2: creșterea capacității instituționale de verificare a
respectării eticii și deontologiei academice, precum și dezvoltarea unor
mecanisme utile de raportare și analiză a situațiilor care pot constitui abateri de
la etica universitară;

• Obiectivul strategic nr. 3: crearea unei culturi a eticii și deontologiei în rândul
întregii comunități universitare a UPT.

3. ACȚIUNI STRATEGICE

Prin acțiunile strategice propuse se urmărește atingerea obiectivelor asumate prin
prezenta strategie, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la verificarea 
respectării eticii și integrității academice, respectiv sancționarea abaterilor. Acestea sunt 
adaptate la specificul universității și în concordanță cu măsurile implementate până la data 
adoptării prezentei strategii. 

Acțiunile strategice urmăresc implicarea activă a membrilor comunității academice ai 
Universității Politehnica Timișoara (cadre didactice și studenți), precum și personalul 
administrativ. 

3.1. Creșterea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului de 
plagiat la nivelul lucrărilor de finalizare a studiilor, a lucrărilor științifice și didactice, a 
rapoartelor de cercetare: 

Situația actuală: 
• În cadrul IOSUD-UPT e implementată  Procedura de susținere publică a tezei de

doctorat și de constituire a dosarului de doctorat, prin care anterior susținerii tezei
de doctorat se realizează o analiză de similitudini cu un program recunoscut de
CNATDCU (i-Thenticate);

• În Universitatea Politehnica Timișoara cursul de Etică și integritate academică în
cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor este inclus ca disciplină
transversală obligatorie pentru ciclul de studii doctorale;

• Contractele de studii de doctorat includ clauze exprese cu privire la publicarea
tezelor de doctorat, cu menționarea numelui și prenumelui doctorandului și al
conducătorului de doctorat;
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• În Universitatea Politehnica Timișoara, la majoritatea programelor de studii, se
realizează o analiză de similitudini a lucrărilor de finalizare a studiilor la nivel de
licență și de masterat, prin utilizarea programului Turnitin;

• În procesul de coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor la nivel de
licență și de masterat, cadrele didactice îndrumătoare trebuie să explice
studenților regulile anti-plagiat generale/specifice și au obligația de a nu accepta
lucrări plagiate pentru notare;

• Lucrările de finalizare a studiilor la nivel de licență și de masterat sunt însoțite de
o declarație pe propria răspundere a studentului cu privire la originalitatea lucrării.

Acțiuni viitoare: 
• Utilizarea unor analize de similitudini ca pas obligatoriu pentru înscrierea

studenților în vederea susținerii lucrării de finalizare a studiilor, pentru toate
programele de studiu, indiferent de ciclul de învățământ;

• Realizarea unui ghid instituțional privind redactarea lucrărilor de finalizare a
studiilor, care să conțină elemente generale specifice fiecărui ciclu de studii,
precum și reguli de citare și organizare a lucrării sau articolului;

• Organizarea anuală, la nivelul facultăților, a unor sesiuni de prezentare a ghidurilor
de redactare a lucrărilor de finalizare a studiilor și a unui sumar al conținutului
acestora, pentru studenții aflați în ultimul an de studii;

• Analizarea, la nivelul fiecărei facultăți, a posibilității de colectare a lucrărilor de
finalizare a studiilor la nivel de licență și de masterat, în format exclusiv digital.
Implementarea măsurii, în condițiile specifice fiecărei facultăți, se va face până în
anul 2024.

3.2. Creșterea capacității instituționale de verificare a respectării eticii și deontologiei 
academice, precum și dezvoltarea unor mecanisme utile de raportare și analiză a situațiilor 
care pot constitui abateri de la etica universitară: 

Situația actuală: 
• În prezent, în UPT se realizează o analiză de similitudini cu un program recunoscut

de CNATDCU (i-Thenticate) a tezelor de doctorat, respectiv a lucrărilor de licență
și disertație, prin sondare, cu un program recunoscut de CNATDCU (Turnitin);

• Comisia de etică și deontologie a UPT este organizată ca o structură permanentă,
fără personalitate juridică, constituită pentru asigurarea și respectarea eticii
universitare precum și sancționarea abaterilor de la Codul de etică și deontologie
universitară. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia de etică și deontologie
a UPT este independentă și nu poate fi supusă vreunei ingerințe sau presiuni din
partea niciunei persoane;

• În soluționarea sesizărilor adresate Comisiei de etică și deontologie profesională a
UPT sunt implicate și comisii de analiză formate din specialiști în domeniile ce fac
obiectul procedurii;
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• Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie din
Universitatea Politehnica Timișoara conține mecanisme referitoare la analiza
sesizărilor, dar și posibilitatea inițierii unor verificări din oficiu, în baza unor
autosesizări;

• Comisia de etică și deontologie profesională din Universitatea Politehnica
Timișoara întocmește și publică pe site-ul universității un raport anual de
activitate în care descrie sesizările soluționate, cu respectarea confidențialității
datelor persoanelor implicate.

• În regulamentele interne ale universității aplicabile la ciclul de studii licență,
masterat și doctorat sunt incluse dispoziții referitoare la raportarea și analizarea
situațiilor care pot constitui abateri de la etica universitară.

Acțiuni viitoare: 
• Inventarierea, în cadrul Bibliotecii Centrale a UPT, a tuturor tezelor de doctorat

susținute în UPT, cu prioritate a celor din perioada ianuarie 1990 – iunie 2016,
stabilindu-se forma în care acestea se găsesc (format fizic/suport electronic),
precum și alte caracteristici specifice, necesare în procesul de digitizare;

• Înființarea unei structuri administrative distincte în cadrul universității, cu atribuții
privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat susținute în UPT,
numită Biroul pentru digitizare și verificare a tezelor de doctorat,  subordonat din
punct de vedere administrativ Rectorului UPT;

• Atribuțiile Biroului pentru digitizare și verificare a tezelor de doctorat se vor corela
cu activitatea Secretariatului Școlii Doctorale, a Comisiei de Etică și Deontologie și
a Biroului Juridic;

• Structura de personal și atribuțiile Biroului pentru digitizare și verificare a tezelor
de doctorat vor fi adaptate necesitaților de natură tehnică și logistică necesare
digitizării și verificării tezelor de doctorat susținute în universitate;

• Biroul pentru digitizare și verificare a tezelor de doctorat va realiza activitatea de
digitizare a tezelor de doctorat susținute în UPT, cu precădere a celor din perioada
ianuarie 1990 – iunie 2016, și va alcătui baza de date ce va conține formatul
electronic al acestora.

• Cu sprijinul secretariatului Scolii Doctorale, Biroul pentru digitizare și verificare a
tezelor de doctorat va verifica toate tezele de doctorat susținute în UPT printr-o
aplicația software anti-plagiat specifică;

• La solicitarea conducerii Biroului pentru digitizare și verificare a tezelor de doctorat
se va înființa o Comisie de analiză științifică sintetică a tezelor de doctorat, formată
din experți pe domeniile de doctorat din UPT, pentru analizarea acelor teze de
doctorat susținute în UPT, care, în urma verificării prin sistemele software anti-
plagiat, ridică suspiciuni privind nerespectarea eticii și deontologiei universitare;

• După finalizarea etapelor de verificare a tezele de doctorat susținute în UPT, și de
analiză (acolo unde e cazul),  Biroul pentru digitizare și verificare a tezelor de
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doctorat și Comisia de analiză științifică sintetică a tezelor de doctorat vor elabora 
un Raport comun detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii și 
deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi 
transmis Ministerului Educației, CSUD al UPT și CA al UPT; 

• În cazul în care, în urma verificărilor și analizelor efectuate, se constată abateri de
la etica și deontologia universitară pentru tezele de doctorat susținute în UPT, este
sesizată Comisia de etică și deontologie a UPT;

• Dezvoltarea infrastructurii universității prin achiziționarea/actualizarea de
programe pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de finalizare a studiilor de la
toate ciclurile de învățământ, care să permită extinderea numărului de utilizatori
și a bazei de date folosite pentru verificare;

• Realizarea de analize comparative a practicilor privind respectarea eticii și
deontologiei universitare, astfel încât să se identifice/disemineze modele de bune
practici;

• Actualizarea Codului de Etică și Deontologie al UPT și a celorlalte reglementări
instituționale.

3.3. Crearea unei culturi a eticii și deontologiei în rândul întregii comunități universitare 
a UPT. 
Situația actuală: 

• Începând cu anul 2018 în planurile de învățământ de la ciclul de studii masterat
sunt incluse cu caracter obligatoriu cursurile de Etică și integritate academică;

• În cadrul programelor de studii de licență au fost introduse cursuri facultative de
Etică și integritate academică;

• În cadrul unor programe de studii de licență au fost introduse cursuri de etică
profesională în respectivul domeniu. De exemplu, la programul de studii
„Comunicare și relații publice”, a fost introdus cursul de Etica și deontologia
comunicării;

Acțiuni viitoare: 
• Organizarea unor sesiuni de informare a studenților de la ciclu de studii licență, în

primul semestru al anului universitar, cu privire la prevederile Codului de Etică și
Deontologie UPT, existența și componența Comisiei de Etică și Deontologie a UPT,
precum și a sancțiunilor aplicabile în urma abaterilor de la regulamentele interne
ale UPT;

• Realizarea unor campanii de informare anuale, de către Departamentul de
Comunicare și Imagine al UPT, cu sprijinul organizațiilor studențești, referitoare la
importanța eticii și integrității academice;

• Organizarea unor evenimente publice (ex. dezbateri, ateliere) cu figuri marcante
pentru promovarea importanței eticii și integrității academice, pentru a centra
etica drept o valoare fundamentală a Universității Politehnica Timișoara;
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• Organizarea unor workshop-uri interne anuale în UPT pentru a facilita schimbul
de bune practici între cadrele didactice, privind examinarea, evaluarea și
combaterea fenomenului de plagiat în rândul studenților;

• Realizarea unui profil al formatorilor de etică și integritate din rândul comunității
universitare UPT;

• Realizarea unor sesiuni de tip „formarea formatorilor în etică și integritate”,
pentru a identifica și pregăti persoane din comunitatea universitară UPT care să
își asume acest rol.

4. DISPOZIȚII FINALE
Strategia se publică pe site-ul Universității Politehnica Timișoara și este diseminată în

rândul comunității universitare pentru luare la cunoștință și implementare. 
Monitorizarea implementării strategiei se va face periodic.  
Prezenta strategie a fost propusă de Consiliul de Administrație al Universității Politehnica 

Timișoara, în urma consultării conducerii  Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Scolii 
Doctorale, Direcției Generale de Asigurare a Calității, a reprezentanților studenților și a Biroului 
Juridic și a fost adoptată de Senatul Universității Politehnica Timișoara în ședința din data de 
21.12.2021. 




