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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în
I.O.S.U.D. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare
Academia) se efectuează cu ajutorul programului pus la dispoziţie de Ministerul
Educaţiei și Cercetării şi/sau a programului achiziţionat de Academie.
(2) Programul utilizat în Academie, în vederea stabilirii gradului de
similitudine pentru tezele de doctorat trebuie să fie unul dintre programele
recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU).
(3) Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
a) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat, anexă la Regulamentul
de organizare și funcționare al CNATDCU, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3482/2016, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
3485/2016, privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la
nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de
doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine în
lucrările științifice;
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e) Carta Universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
adoptată în 2015;
f) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de
studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza”, adoptat în 2018, cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL II: CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMELOR
DE STABILIRE A GRADULUI DE SIMILITUDINE
Art. 2. (1) Softurile antiplagiat reprezintă, în esenţă, instrumente tehnice de
detectare a similitudinilor de text, facilitând evaluarea originalităţii textului analizat
prin indicarea cuvintelor şi a frazelor din cuprinsul tezelor evaluate, similare cu
conţinutul lucrărilor postate pe Internet sau aflate în baze de date.
(2) Programul antiplagiat generează un raport de similitudine/de analiză a
originalității, care facilitează evaluarea originalităţii textului analizat și poate
determina în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul, indicând procentul de
fraze/fragmente similare și documentele identificate ca posibile surse pentru unele
fragmente din teza de doctorat.
CAPITOLUL III: INTERPRETAREA RAPORTULUI DE SIMILITUDINE /
DE ANALIZĂ A ORIGINALITĂȚII
Art. 3. (1) În funcție de programul folosit, raportul de silmilitudine / de
analiză a originalității furnizează unul sau mai mulţi coeficienţi de similitudine, care,
în general, au următoarele semnificaţii:
- coeficientul de similitudine 1 / indicele de similaritate – determină
procentul din text cu toate frazele similare descoperite de program în alte
documente;
- coeficientul de similitudine 2 – determină procentul din text cu fragmente
similare care depăşesc 25 de cuvinte.
NECLASIFICAT
4 din 7

NECLASIFICAT

(2) Conducătorul de doctorat trebuie să examineze raportul de similitudine /
de analiză a originalității, sub aspectul apariției în lucrare a unor împrumuturi
neautorizate, având ca referinţă coeficienţii de similitudine / indicele de similaritate.
Sunt considerate, ca praguri de alertă, următoarele procente:
-25 % - pentru coeficientul de similitudine 1 / indicele de similaritate;
- 5 % - pentru coeficientul de similitudine 2.
(3) Conducătorul de doctorat, pe baza raportului de similitudine, trebuie să
verifice, în special, următoarele aspecte:
a) dacă teza de doctorat conţine porţiuni mari de text indicate de program ca
fiind asemănătoare;
b) dacă apare un număr prea mare de potenţiale preluări din aceeaşi sursă;
c) dacă există o coincidență semnificativă între subiectul tezei analizate şi
potenţialele surse de împrumut;
d) dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor
”împrumuturi mecanice”.
(4) Chiar şi în situaţia în care valoarea coeficienţilor de similitudine / indicelui
de similaritate este mai mică de 25%, respectiv 5%, se va verifica obligatoriu
conţinutul raportului de similitudine / de analiză a originalității, în vederea
descoperirii posibilelor porţiuni plagiate, care pot afecta originalitatea tezei de
doctorat.
CAPITOLUL IV: ACTIVITĂŢI SPECIFICE
Art. 4. (1) Cu respectarea termenelor prevăzute în regulamentele școlilor
doctorale ale I.O.S.U.D. Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, studentuldoctorand depune teza de doctorat în format electronic la Secretariatul
Departamentului de Studii Doctorale, înaintând o cerere avizată de conducătorul de
doctorat privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de
îndrumare, în vederea presusținerii.
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(2) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale înregistrează cererea și
o depune la dosarul de doctorat, întocmind și înregistrând o notă de primire a
suportului electronic (CD), care va fi depusă la dosarul de doctorat.
(3) Directorul şcolii doctorale dispune scanarea antiplagiat a tezei de doctorat,
astfel încât teza de doctorat în format electronic va fi încărcată pe portalul cu softul
antiplagiat, de pe un calculator al Secretariatului Departamentului de Studii
Doctorale.
(4) Personalul din Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale prezintă
raportul de similitudine / de analiză a originalității directorului şcolii doctorale.
(5) Directorul şcolii doctorale dispune informarea prin email a conducătorului
de doctorat şi a studentului-doctorand, asupra conţinutului raportului de similitudine
/ de analiză a originalității.
(6) Conducătorul de doctorat analizează raportul de similitudine / de analiză a
originalității și decide dacă teza trebuie corectată / modificată sau poate fi prezentată
în aceeași formă comisiei de îndrumare.
(7) 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.
(8) Dacă, în urma examinării și a interpretării raportului de similitudine / de
analiză a originalității, rezultă că teza conţine preluări care au fost depistate ca fiind
nejustificate sau semne de plagiat, conducătorul de doctorat nu va admite lucrarea în
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vederea presusținerii, caz în care studentul doctorand va reface teza și va depune o
cerere de reanalizare a similitudinilor.
(9) De asemenea, revizuirea unor aspecte de conținut, precum și operarea unor
modificări sau completări, recomandate de conducător înainte de presusținere sau de
comisia de îndrumare cu ocazia presusținerii, presupun o nouă analiză de
similitudini, astfel încât raportul final de similitudine (cu rezoluția conducătorului de
doctorat) să corespundă formei definitive a tezei.
(10) O nouă verificare, prin scanarea antiplagiat, presupune achitarea de către
studentul-doctorand a unei taxe de reanalizare.
(11) După primirea avizului comisiei de îndrumare, în urma presusținerii
tezei, conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand depun declaraţia pe proprie
răspundere, privind originalitatea conţinutului tezei de doctorat și respectarea
standardelor de calitate şi etică profesională.
CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE
Art. 5. Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa
Senatului Universitar al Academiei din data de 09.11.2018 și intră în vigoare de la
data aprobării, pentru tezele care urmează a fi depuse în vederea presusținerii după
această dată.
Art. 6. După aprobare, metodologia se publică pe pagina web a Academiei.
Prezenta metodologie a fost revizuită în şedinţa Senatului Universitar al
Academiei din data de 23.07.2020; forma revizuită intră în vigoare la aceeași dată și
va fi republicată pe pagina web a Academiei.
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