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CAPITOLUL I- INTRODUCERE 

 

Articolul 1 Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, denumită Academia, în continuare, promovează 

principiile deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea și motivarea 

resursei umane în cadrul desfășurării și finalizării studiilor universitare organizate la toate nivelurile: 

cadre didactice, studenți din ciclul de licență, masterat, doctorat sau postdoctorat.  

 

Articolul 2. Prezenta Strategie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în Academia de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, denumită Strategia, în continuare, își are obârșia în Ordinul 

Ministerului Educației 5255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare 

în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016 și se dorește a fi un instrument de 

implementare specific, prin care se stabilesc obiectivele, mecanismele și direcțiile principale de acțiune 

pentru membrii comunității academice și de cercetare, în special cei implicați în organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat. 

Articolul 3 - Cadrul legal de referință:  

(1) Legislație guvernamentală:  

 a) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;  

 b) Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;  

 c) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare;  

 d) Legea nr. 288/2004 privind actualizarea studiilor de doctorat, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 e) O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 f) Legea nr. 329/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.123/2005 pentru modificarea și completarea 

legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;  

 g) Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației, actualizată;  

 h) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare, actualizată;  

 i) Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

 j) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 k) Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;  

 l) Hotărârea Guvernului nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2016;  

m) O.M.E.N.C.S. nr.3485/2016 privind lista programelor recunoscute de C.N.A.T.D.C.U. și utilizate la 

nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei 

Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice;  

 n) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 

4.621/2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;  

 o) Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea 

titlului de doctor;  

 p) 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;  

 q) Ordinul M.E.C nr. 4655/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a 

componenței nominale a acestuia; 

 r) Ordinul ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei 

universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.  

(2) Reglementări interne – variante actualizate se afișează spre consultare pe pagina web a 

Academiei de Poliție   

 a) Carta Universitară;  

 b) Codul de Etică Universitară;  

 c) Regulamentul Comisiei de Etică Universitară;  

 d)Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare 

de doctorat pentru anul universitar 2020 – 2021; 

 e) Regulamentul școlii doctorale; 

 f) Metodologie privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în academia de 

poliție ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 2018 – revizuită 2020; 

 g) Strategia de cercetare ştiinţifică a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - pentru 

perioada 2020 – 2024. 

 

Articolul 4- Misiune  

Misiunea Academiei, se regăsește în Carta Universitară în care este definit rolul său în legătură cu 

cercetarea științifică, și anume: „...a oferi educație și cercetare la un înalt standard de calitate pentru 

formarea de specialiști cu studii superioare în domeniul ordine publică și siguranță națională, capabili 

să lucreze în structurile operative ale M.A.I.” 

 

Articolul 5- Viziune  

Viziunea Academiei este creșterea prestigiului pe plan național și internațional, pe baza unor 

contribuții substanțiale la dezvoltarea cunoașterii și a creativității în domeniile pe care le cultivă, din 

perspectivă inter și multidisciplinară, valorificând la maxim potențialul uman și de infrastructură, de care 

dispune. Aceasta își propune să consolideze activitatea de cercetare științifică din Academie pentru 

cadrele didactice proprii, doctoranzi, masteranzi și studenți, prin dezvoltarea cunoștințelor, priceperilor, 

deprinderilor, abilităților și capabilităților de cercetare-inovare, centrate pe programe, proiecte și teme de 

cercetare, astfel încât să se creeze și să se perfecționeze o capacitate de cercetare universitară remarcabilă, 

competitivă pe plan național și internațional, care să genereze cunoaștere, aplicabilitate, inovare.  

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVE, MECANISME ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR 

 

Secțiunea 1- Obiective 

Articolul 6 (1)Academia își propune să dezvolte și să întreprindă pașii necesari în vederea consolidării 

integrității academice, definită drept asumare a răspunderii pentru calitatea activităților academice 

desfășurate, onestitate în munca realizată și respect pentru comunitatea intelectuală (conform Legii nr. 

206/2004 și Legii Educației Naționale nr. 1/2011).  

(2)Scopul principal îl constituie prevenirea abaterilor de la normele de bună conduită în activitatea 

de cercetare-dezvoltare (evitarea plagiatului și autoplagiatului) într-o cât mai mare măsură. În plus, se 



stabilesc/revizuiesc în cadrul acestui demers modalități de sancționare, conform normelor legislative în 

vigoare, a abaterilor deja înfăptuite.  

 

                              Secțiunea a 2-a – Mecanisme și Management universitar  

 

Subsecțiunea 1- Management universitar 

 

Articolul 7 (1) Senatul universitar elaborează și aprobă Codul calităţii serviciilor educaţionale în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Codul de etică universitară. Consiliul facultăţii 

controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a 

facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii. Directorii 

departamentelor, prodecanii, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa Senatului universitar pentru 

buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de 

etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. 

(2) Personalul din Academie are drepturi şi îndatoriri care decurg din Codul de etică universitară, 

din contractul individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare. În relaţiile lor cu Academia, 

membrii comunităţii au ca îndatoriri să respecte legile, Carta universitară şi toate reglementările proprii 

ale Academiei și să respecte etica universitară. Comandatul Academiei are obligaţia să prezinte anual un 

raport privind starea universităţii, care cuprinde, printre altele, situaţia respectării eticii universitare şi a 

eticii activităţilor de cercetare ştiinţifică.  

 

                         Subsecțiunea a 2-a- Comisia de Etică Universitară 

 

Articolul 8- Principalele atribuții ale Comisiei sunt: 

 a) Sprijină activitatea de monitorizare a modului în care sunt respectate, în Academie, prevederile 

Codului de etică și deontologie universitară;  

 b) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, săvârșite în spațiul universitar sau 

în afara acestuia, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie 

universitară, precum și sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 

profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, primite de la 

secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. potrivit metodologiei prevăzute în Anexa 3 din Ordinul M.E.C nr. 

5229/2020; 

 c) numește, dacă este cazul, comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la 

abaterile de la buna conduită în activitatea didactică şi/sau de cercetare-dezvoltare, aduse în atenţia lor în 

urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare, precum și sesizările cu privire la nerespectarea standardelor 

de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privirea la existența plagiatului în cadrul unei teze de 

doctorat, primite de la secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. potrivit metodologiei prevăzute în Anexa 3 

din Ordinul M.E.C nr. 5229/2020;  

d) realizează raportul anual referitor la situaţia respectării eticii universitare și a eticii activităților 

de cercetare, care se prezintă Senatului universitar și Comandantului (Rectorului), constituind un 

document public; raportul anual este doar prezentat Senatului universitar și rectorului, fără vot, validare 

sau aprobare;  

e) contribuie la elaborarea/modificarea sau completarea Codului de Etică şi Deontologie 

Universitară;  

f) alte atribuții prevăzute de lege sau conform Codului de Etică și Deontologie Universitară a 

Academiei de Poliție. 



 

                                   Subsecțiunea a-3-a Școala doctorală 

 

Articolul 9 (1) Școala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat, au obligaţia de a informa 

studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea 

acesteia, inclusiv:  

 a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;  

 b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.  

(2) Şcolile Doctorale ale  Academiei şi I.O.S.U.D. iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea 

abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi 

deontologie profesională al Academiei.  

(3) Consiliul Şcolii doctorale adoptǎ mǎsurile necesare pentru asigurarea calitǎţii studiilor 

universitare de doctorat, pentru buna desfǎşurare a evaluǎrilor periodice ale şcolii doctorale și 

conducătorilor de doctorat, pentru respectarea normelor de eticǎ şi deontologie şi pentru procesul extern 

de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale.  

(4) Directorul şcolii doctorale împreună cu consiliile de coordonare a programelor doctorale 

răspund pentru buna desfăşurare a concursului de admitere, în condiţiile respectării normelor de calitate, 

de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. Conducătorul de doctorat urmăreşte împreună cu autorul 

tezei de doctorat respectarea standardelor de calitate şi cele referitoare la etică profesională. 

(5) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor 

abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau 

conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii.  

(6) Având în vedere precizările Ordinului ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea 

respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, 

S.M.E.A.C.I.M. va propune Consiliului de Administraţie al Academiei înfiinţarea unei structuri în cadrul 

I.O.S.U.D. sau în cadrul S.M.E.A.C.I.M. şi anume: - Structura cu atribuțiuni de verificare teze 

doctorat și formare în domeniul eticii și integrității academice. cu atribuții privind 

digitalizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și 

integritate. 

 

Secțiunea a 3-a Norme interne aplicabile 

 

Articolul 10 – Potrivit art.6 din cadrul Cartei Universitare activitatea în Academia de Poliţie se 

desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:  

a) autonomia universitară, în baza căreia comunitatea universitară are dreptul să îşi stabilească 

misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, 

gestionarea resurselor materiale şi umane, în condiţiile legii;  

b) libertatea academică, în baza căreia membrii comunităţii universitare au dreptul de a produce, 

dobândi, dezvolta şi transmite cunoştinţele în mod liber, de a cerceta orice temă pentru care se manifestă 

interes profesional şi ştiinţific, de a-şi exprima liber opiniile cu privire la temele profesionale şi ştiinţifice 

şi de a se asocia pentru a-şi proteja interesele socio-profesionale;  

c) răspunderea publică, în baza căreia Academia are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare, 

carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior şi de a răspunde, 

potrivit legii, pentru activităţile desfăşurate, în faţa beneficiarilor, forurilor competente, precum şi a 

societăţii civile;  

d) asigurarea calităţii, în baza căreia toate activităţile desfăşurate în cadrul Academiei se 

raportează la standardele de referinţă în materie şi la bunele practici naţionale şi internaţionale;  

e) echitatea, în baza căreia în Academie accesul la învăţare se asigură fără discriminare;  



f) transparenţa, în baza căreia Academia asigură vizibilitatea totală a deciziei şi a rezultatelor, prin 

comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

g) eficienţa, în baza căreia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin 

gestionarea resurselor existente; 

 h) respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic, în baza căreia 

Academia asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic care 

decurg din legislaţia în vigoare, regulamentele specifice şi contractele/angajamentele încheiate;  

i) libertatea de gândire şi independenţa faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice, în 

baza căreia comunitatea universitară are dreptul să îşi desfăşoare activitatea fără nici un fel de ingerinţe 

ideologice, politice sau religioase, asumându-şi un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu 

misiunile şi obiectivele sale;  

j) libertatea de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor, în baza căreia Academia asigură accesul studenţilor şi cadrelor didactice la programele de 

mobilităţi naţionale, comunitare şi extra-comunitare;  

k) fundamentarea deciziilor pe dialog şi consultare, în baza căreia deciziile relevante pentru 

comunitatea academică se iau numai după informarea prealabilă/consultarea acesteia;  

l) centrarea educaţiei pe student, în baza căreia procesul de învăţământ are ca principal obiectiv 

formarea competenţelor, deprinderilor/abilităţilor şi aptitudinilor studentului/cursantului 

Articolul 11 -Codul De Etică Universitară al Academiei”, Anexă la Carta Universitară aprobată 

prin H.S.U. nr. 139 din 09.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde formularea 

explicită a idealurilor, principiilor şi normelor morale pe care consimt să le urmeze membrii comunității 

academice în activitatea lor profesională. 

Articolul 12 –(1)În I.O.S.U.D. - Academia de Poliţie studiile universitare de doctorat fac obiectul 

procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene. 

Principalii responsabili pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat în I.O.S.U.D. - 

Academia de Poliţie sunt conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. (Art. 105 al (1) și (2) 

Regulamentul şcolii doctorale revizuit 2020).  

(2) Școala doctorală din cadrul Academiei de Poliție îşi asumă aplicarea codului etic al acesteia, 

care conține prevederi privind definiția și sancționarea diferitelor tipuri de fraude academice și 

profesionale, inclusiv a plagiatului și autoplagiatului (art. 30, 35 Codul de etică). 

(3) La nivelul studiilor universitare de doctorat Contractul de studii universitare de doctorat 

(Anexa 21 reglementează drepturile și obligațiile părților contractante (I.O.S.U.D., conducător de 

doctorat, student doctorand) cu privire la abaterile de la normele eticii științifice, profesionale și 

universitare, conform Codului de etică al Academiei. 

(4)Regulamentul Școlii Doctorale prevede la art. 88 alin 2 lit. c)  că şcoala doctorală realizează 

analiza de similitudini (în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primire), utilizând un program 

recunoscut de C.N.A.T.D.C.U. (şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program 

dezvoltat la nivel naţional privind existenţa de similitudini). Raportul/rapoartele de similitudini /de 

analiză a originalității se includ în dosarul de doctorat;  

      (5) Regulamentul Școlii Doctorale- la Secţiunea a 5 – a: Teza de doctorat se detaliază modul 

prin care se face verificarea antiplagiat a tezei de doctorat ce urmează a fi susţinută de studentul-

doctorand. Teza de doctorat nu poate fi susţinută în faţa comisiei de îndrumare înainte de elaborarea unui 

referat.  Metodologia privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în Academia de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 2018 – revizuită 2020, la Art.  4 alin. (7) prevede următoarele ,,Dacă, în 

urma examinării și a interpretării raportului de similitudine/de analiză a originalității, rezultă că teza de 

doctorat nu conţine preluări neautorizate, conducătorul de doctorat va specifica rezoluţia pe raportul de 

similitudine/de analiză a originalității: „Sunt de acord cu susţinerea publică a tezei de doctorat” și va 



motiva succint această rezoluție printr-un referat atașat raportului de similitudine/de analiză a 

originalității. În cazuri temeinic justificate de specificul domeniului de cercetare, poate fi acceptat un 

procent de similaritate mai mare decât valoarea pragului de alertă, cu motivarea sa temeinică printr-un 

referat argumentat al conducătorului de doctorat, referat care va fi atașat raportului de similitudine/de 

analiză a originalității tezei de doctorat.” 

Articolul 13. Contractul de prestări servicii informatice de verificare similitudini în documente 

nr. 4493459 din 27.04.2021, care este însoțit de un Contract de încredințare a prelucrării datelor cu 

caracter personal (Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal), ca de altfel și de un Caiet de sarcini 

privind achiziția de servicii informatice de verificare similitudini în documente pentru Academia de 

Poliție (Anexa 3). 

Articolul 14. Metodologia privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 2018 – revizuită 2020 detaliază  ,,caracteristicile de bază 

ale programelor de stabilire a gradului de similitudine precum și interpretarea raportului  de 

similitudine/de analiză a originalității”. 

 

           Articolul 15 Atât Carta Universitară a Academiei de Poliție, cât și Codul de Etică Universitară,  

fac o descriere a ceea ce înseamnă normele de bună conduită și abaterile de la normele de bună conduită.  

 

            Articolul 16- Sesizări  

(1)Sesizarea Școlii Doctorale a Academiei dePoliție: Regulamentul Comisiei de Etică 

Universitară specifică modalitatea privind depunerea sesizărilor/contestațiilor cu privire la abateri de la 

etica și deontologia universitară în cazul studiilor universitare de doctorat.  

(2)Consiliul Școlii doctorale ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele 

eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară. 

(3)Sesizarea Comisiei de Etică Universitară: Orice persoană poate sesiza Comisia de etică 

Universitară cu privire la încălcarea Codului de etică și deontologie universitară din Carta Academiei și la 

abaterile de la etica activităților de cercetare din cadrul universității.  

(4) Regulamentul Comisiei de Etică Universitară prezintă procedura de rezolvare a 

sesizărilor/reclamaţiilor și oferă precizări cu privire la eventuale contestații.  

(5)Sesizarea C.N.A.T.D.C.U.: Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) şi ai 

instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), poate sesiza în scris, prin 

intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării (U.E.F.I.S.C.D.I.), Consiliul general al C.N.A.T.D.C.U. cu privire la nerespectarea standardelor 

de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de 

doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor. Deciziile 

C.N.A.T.D.C.U. se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru, 

precum şi pe site-ul I.O.S.U.D. împreună cu decizia comisiei de etică.  

 

 

           Articolul 17- Sancțiuni  

Instrumentele administrative care asigură aplicarea unor sancțiuni efective și eliminatorii privind 

fraudele la nivel de universitate sunt specificate în Carta Universitară cu Anexa 1, Codul de etică.  

 

CAPITOLUL III 

http://www.cnatdcu.ro/


DIRECȚII PRINCIPALE DE ACȚIUNE ȘI MĂSURI 

 

           Articolul 18  La nivel de studii doctorale, Şcolile doctorale ale Academiei de Poliție prin 

conducătorii săi de doctorat au obligația de a informa studentul doctorand cu privire la etica științifică, 

profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia prin asumarea prevederilor deontologice 

pe parcursul realizării programului de pregătire universitară avansată şi a programului de cercetare în 

cadrul studiilor de doctorat și a prevederilor deontologice în finalizarea tezei de doctorat. Cursul de Etică 

și integritate academică este inclus cu caracter obligatoriu în Contractul disciplinelor de anul I.  

           Articolul 19  (1)În vederea verificării originalității lucrărilor științifice, a rapoartelor de cercetare 

și a tezelor de doctorat, începând cu anul 2021 se utilizează un soft antiplagiat. Fiecare student-doctorand 

din cadrul I.O.S.U.D.-Academia de Poliție are acces, la cerere, sub coordonarea conducătorului de 

doctorat, la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine  pentru verificarea rapoartelor de 

cercetare științifică, lucrărilor științifice și a tezelor de doctorat. După verificare studentul doctorand 

trimite raportul de similitudini conducătorului de doctorat care hotarăște în funcție de acest raport de 

analiză a similitudinilor dacă studentul doctorand va susține sau dacă trebuie refăcut așa cum reiese din 

cuprinsul Metodologiei privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în Academia 

de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în vigoare. 

(2)I.O.S.U.D. monitorizează și evaluează permanent aceste practici la nivel de studii doctorale 

prin aplicarea mecanismelor de asigurare a calității, care au inclus aplicarea de chestionare de colectare 

feedback din partea studenților doctoranzi.  

 

Secțiunea 1  Etapele activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat  

 

               Articolul 20 În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei strategii sunt prevăzute șapte etape, 

potrivit Anexei la prezenta Strategie. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE ȘI PROPUNERI 

 

              Articolul 21 (1)Verificarea tezelor de doctorat în Academia de Poliție este independentă de 

verificarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(C.N.A.T.D.C.U.) și se face în cadrul mecanismelor interne de asigurare a calității. C.N.A.T.D.C.U. 

analizează orice sesizare, conform regulamentului propriu.  

(2)Ministerul Educației asigură finanțarea Academiei de Poliție pentru activitatea de prevenire și 

combatere a fenomenului de plagiat. Finanțarea activităților de prevenire și combatere a fenomenului de 

plagiat se face în anul 2021 din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale conform prevederilor legale.  

(3)Fondurile neutilizate la sfârșitul anului calendaristic se reportează în anul următor cu aceeași 

destinație. 

 

            Articolul 22 - Propuneri:  

a) pregătirea de formatori în etică și integritate la nivelul structurii cu atribuțiuni de verificare teze 

doctorat și formare în domeniul eticii și integrității academice;  

b) elaborarea a diferite suporturi materiale de informare, potrivit legii,  cu privire la aspectele  în legătură 

cu etica și deontologia universitară;  

c) sporirea importanței rolului comisiei de îndrumare în direcția informării studentului doctorand referitor 

la aspecte de etică și deontologie universitară;  



d) identificarea de noi mecanisme în direcția informării studentului doctorand cu privire la obligațiile de 

etică și deontologie universitară și monitorizării ulterioare;  

e) afișarea de informații relevante cu privire la alte programe de training legate de acest subiect pe pagina 

I.O.S.U.D. Academia de Poliție;  

f) adoptarea unor măsuri proactive în vederea prevenirii eventualelor încălcări ale Codului de etică și 

integritate academică, respectiv privind realizarea altor fraude în activitățile academice, prin organizarea 

periodică a unor evenimente (online/offline) dedicate conștientizării acestor abateri de la normele de bună 

conduită academică, ținând cont și de specificul domeniilor de doctorat parte din I.O.S.U.D. De 

asemenea, se ia în considerare implementarea unei serii de ateliere, module sau chiar cursuri cu privire la 

scrierea academică, ținând cont de feedback-ul primit din partea studenților-doctoranzi;  

g) includerea în Raportul anual al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) a unui 

capitol legat de Școala Doctorală;  

h obținerea de feedback regulat din partea studenților doctoranzi în ceea ce privește funcționarea 

mecanismelor de asigurare a calității, ce include și aspecte de etică și deontologie universitare, cum ar fi 

utilizare de metode calitative de cercetare de marketing educațional, de tipul Focus Group, tehnici 

proiective.  

          Articolul 23. Anexa la prezenta face parte din Strategie. 

          Articolul 24. Prezenta Strategie intră în vigoare începând cu data de 03.01.2022. 

 



 

      Anexa  

Etapele activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea 

tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 (în fapt, între 1995 și 2016) 

 

Etapa 1 Inventarierea numărului de titluri de doctor acordate de Academia de Poliție în perioada 

1990-2016, pe domenii de studii universitare de doctorat. În acestă perioadă Academia a acordat 717 

titluri de doctor, dintre care 645 între 1995 și 2016. Termen: Realizat 

 

Etapa 2 Digitalizarea tuturor tezelor de doctorat susținute în perioada 1995-2016 și transformarea 

lor în documente de tip .doc, .docx, .pdf. Termen: 15.12.2022. Presupune angajarea/transferul de 

resursă umană și achiziționare de servicii în domeniu – vezi etapa 3. 

 

Etapa 3 Înființare structură cu atribuțiuni de verificare teze doctorat și formare în domeniul eticii 

și integrității academice. Termen: 14.06.2022. Începând cu data de 10.01.2022, până la înființarea 

structurii, C.E.U, sprijinită de către Departamentul de Studii Doctorale, va demara verificarea tezelor 

de doctorat. 

 

Etapa 6 Constituirea unor comisii de specialitate, pe domenii fundamentale de studii universitare 

de doctorat, pentru analizarea tezelor de doctorat. Din fiecare comisie de specialitate va face parte cel 

puțin un formator în etică și integritate. În funcție de numărul de titluri de doctor acordate de Academia 

de Poliție pe fiecare domeniu de studii universitare de doctorat, se va stabili numărul necesar de comisii 

de specialitate, de formatori în etică și integritate și se va realiza verificarea tezelor de doctorat susținute 

în perioada 1995-2016. Angajarea /numirea membrilor în comisiile de specialitate, după caz. Termen: 

15.02.2022. 

 

Etapa 5 Verificarea tuturor tezelor de doctorat suținute în perioada 01.01.1995-31.12.2016, cu 

ajutorul platformei de verificare a procentului de similitudine la care Academia are acces, de către C.E.U 

sau structura cu atribuțiuni de verificare teze doctorat și formare în domeniul eticii și integrității 

academice. Termen: începând cu data de 10.01.2022, până în data de 20.12.2022. 

 

Etapa 6 Analiza tezelor de doctorat de către comisiile de specialitate/C.E.U. I.O.S.U.D. și Școlile 

doctorale, susțin activitatea de verificare. Termen: începând cu 10.01.2022. 

 

Etapa 7 Realizarea de către I.O.S.U.D/Academie a unui raport detaliat cu privire la 

respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat 

verificate, ulterior finalizării verificărilor, care va fi transmis Ministerului Educației.  

Termen: permanent. 


