
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND ELABORAREA TEZEI DE DOCTORAT, FINALIZAREA STUDIILOR 

DOCTORALE ȘI SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT 

 

Complementar reglementărilor existente în Regulamentul Școlii Doctorale, Anexa 1: Procedura de 

analiză de similitudini a tezei de doctorat, în vederea prevenirii și combaterii fenomenului de plagiat 

și în acord cu reglementările interne existente la nivelul UBB facem următoarele precizări: 

1. Plagiatul este definit conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004: ca 

‘‘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’’. 

2. Sintagma “fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale” semnifică 

încălcarea obligației de a cita, într-un mod corespunzător standardelor academice, opera 

publicată de același autor sau de un alt/alți autori, prin indicarea numelui acestora, titlului 

operei, editurii la care s-a făcut publicarea, anul publicării, paginii/paginilor de la care s-a făcut 

preluarea informațiilor de tipul celor enumerate și, în cazul preluării unui text, fragment de 

text sau expresie, prin delimitarea clară a ceea ce s-a din altă sursă de ceea ce reprezintă 

munca intelectuală proprie. 

3. Se va implementa decizia Rectorului nr. 618 din 17.01.2023 conform căreia raportul de 

similitudine va fi obligatoriu evaluat și asumat și de membrii comisiilor de îndrumare respectiv 

de membrii comisiilor de susținere. Rezoluția va conține explicații/considerații ale 

conducătorului/membrilor din comisie, indiferent de valoarea coeficientului de similitudine 

constatat. 

4. Comisia de îndrumare va verifica, la presusținere, îndeplinirea cerințelor minimale impuse 

atât de către școala doctorală cât și de către comisia de specialitate din CNATDCU. Îndeplinirea 

acestor criterii va fi menționată în procesul verbal de la presusținere. 

5. Conducătorul tezei va avea acces la soft-ul Turnitin astfel încât, dacă dorește, să poată verifica, 

direct la sursă, textul incluzând similitudinile semnalate de soft și nu doar sursa acestora. 

6. Pentru tezele susținute în altă limbă decât cea engleză se va face analiza și pentru similitudinile 

de context din textele în limba engleză, generând un raport și cu această  opțiune. 

7. În analiza tezelor de doctorat se va lua în calcul un prag general de alertă de 30% privitor la 

coeficientul de similitudine 1 și sub 5% la coeficientul de similitudine 2. Depășirea pragului de 

alertă nu indică neapărat plagiatul, fiind necesară o analiză suplimentară care să explice 

nivelul de similitudine. 

 


