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CNATDCU poate propune Consiliului general, mră a mai include
analizele şi documentele prevazute la art. 6-17. retragerea
ti tlului de doctor
M. 30. - Raportul comun al membrilor com1s1e1 de analiză
a c ont es taţiei este transmis spre consultare membrilor
Consiliului general al CNATDCU în termen de maximum 7 zile
de la înregistrarea co ntestaţiei.
Art. 31. - Pe baza raportului comisiei de analiza a
contesta~ei. în termen de maximum 10 zile de la depunerea
contestaţ1 e 1, Consiliul general al CNATDCU co n fi rmă/infirm ă
decizia i niţial a de a propune menţi nerea sau. după caz .
retragerea titlului de doctor sau decide reluarea procedurii de
anal iză.

CAPITOLUL VII
luarea măsurii or legale

Soluţi onarH sesizări i şi

care se Impun

Art. 32 . - în cazul in care decizia finala a Consiliului general
al CNATDCU nu con firmă suspiciunea formulate\ în sesizarea
analizata. atunci sesizarea se dasează, cu informarea de ci!tre
UEFISCDI a autorului ses izărn.
Art. 33. - în cazul în care decizia finală a Consiliului general
a1CNATDCU confirmă nerespectarea standardelor de calitate
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sau de etici!! profesională , Consiliul general al CNATDCU va
propune ministrului educaţiei naţion al e şi cercetării ştii nţifice
luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan.
a) retragerea calită~i de co nducător de doctoraUatestatulu1
de abilitare;
b) retragerea titlului de doctor.
c) retragerea acre ditări i şco li i doctorale, ceea ce impli că
retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza concurs de
admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.
Art. 34. - Decizia finală a CNATOCU este transmisă oficial
MENCŞ şi avizată juridic
Art 35. - în baza deciziei CNATDCU, avizate iuridic.
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării şt11nţifice are obligaţia
de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011 . cu
modificarile şi compl etări l e ulterioare.
Art. 36. - MENCŞ informează toate părţile cu privire la
di spoziţiile emise .
A rt. 37 Toate documentele relev ante legate de
soluţi onarea sestZănlor sunt parte a . dosarului de doctorat" ş1
se încarcă pe platforma naţional ă
A1t 38 - Deciziile şi dispozi\1ile emise sunt publicate pe
site-urile ofiaale ale CNATDCU. MENCŞ şi IOSUD.

AIN ISTERUL EDUCAŢ IEI NAŢ IONALE ŞI CERCETAR ll ŞT IINŢ I F I CE

ORDIN
privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul insti tuţiilor de învăţământ superior organizatoare
de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului
de similitudine pentru l ucrările ştiinţifice
în baz a prevederilor Hotărâ rii Guvernului nr 681 1201 l privind aprobarea Codului studulor universitare de doctorat. cu
si complet~rile ultenoarEo,
~nând seama de prevedenie Legii educa~e1 naţionale nr. 1/2011 , cu mod1ficănle ş i comp le tări le ulterioare.
luând în considerare prevederil e Legii nr. 206/2004 privind buna conduit!:'l în cercetarea şti 1 nţifi cll , dezvoltarea tehnologică
şi inovare. cu modificanle ş1 CX1mpletăril e ultenoare.
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educape1, cercetării, tineretului ş1 sportului nr. 5.644/2012 privind unele
m ăsu ri de organizare ş i fu n c~onare a Consi liului Naţiona l de Atestare a Titlurilor. Diplomelor şi Certificatelor Universitare . cu
modificMle ulterioare .
luând în considerare recomandănle din Raportul grupului de lucru pentru clarificarea cadrului instituţi ona l ş i normativ
privind controlul calit~ţ i i tezelor de doctorat ş1 aspectele de etică ale cercetării ştiinţifice, stabilit prin Ordinul ministrului educa~ei
naţionale şi cercetării şt1in~fice nr. 5.964/2015'). având la bază recomandările transmise de instituţiile da învăţllmânt supenor ş1
Academia Română,
în baza răspunsurilor comunicate de către Academia Română şi ins tituţii l e de învăţământ superior organizatoare de studii
universitare de doctorat cu privire la programele utihzate în vederna stabilini gradului de similitudine pentru lucrMle ştiinţifice,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.44/2016 privind organizarea şi func~onarea Ministerului Educaţie i Naţio nale ş1 Cerce tări i
mod ifi i::ările

Ştiin~ fice.

ministrul

educaţiei naţionale ~i cercetării ~tllnţiflce em~e

Art. 1. - Programul pus la dispoziţia universitl!!ţilor şi a
Academiei Române de Ministerul Educaţi ei Naţi ona l e şi
Cerce tării Ştii nţi fice. în vederea stabilirii gradului de simil~udme
pentru lucră nle ştiinţifice. este plagiat.pi, prin intermediul
platformei DOCT.
Art. 2. - (1) Lista programelor recunoscute de Consiliul
Naţional de Atestare a Titlunlor. Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU ) şi utilizate la nivelul in sti tuţii lor de
învăţământ superior organizatoare de studii universitare de

prezentul ordin

doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului
de similitudine pen tru lucrăril e ştii nţifice. cuprinde:
- iîhenticate:
- Tumitîn;
- Plagiarism detector + PDAS (PDAS - Plag1ansm Detector
Accumulator Server):
- Safe Assign:
-SEMPLAG;
- www.sistemantiplagiatro.
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(2) Software-urile pentru identificarea s1mihtudinilor textuale
trebuie să îndeplinească următoa rel e cen nţe:
1 verificarea cu baze de~nute de dezvoltator(abonamente pe
care le are dezvoltatorul cu diverse reviste.jurnale, edituri etc.):
2 verificarea cu internetul/web:
3. realizarea unei baze proprii şi permiterea contrastării ru
aceste documente;
4. înOO"carea si verificarea tişierelorîn formate: ".doc, ".do0<, ".pdf,
5. recunoaşterea caracterelor româneşti;
6. generarea unor rapoarte de analiză care să conţi nă:
a) numele software-ului utilizat;
b) data la care a fost generat raportul ;

p. Ministrul

c) fragmentele/zonele similare din docunentul venficat marcate
sugestiv, fie prin culoare ş i trimitere la link, fie încadrate într-un
chenar ş1 însopte de linkul către sursa suspectă. fie prin afişarea
comparativă a fragmentelorsim1!are înso~te de numele sursei)
Art. 3. Lista program elor recunoscute de CNAT DCU
poate fi completată. la solicitarea 1nstituţ1itor de înv ăţământ
supenor organizatoare de studii un iversitare de doctorat sau a
Academiei Române. cu software-uri achiz iţionate de către
acestea, cu respectarea cennţelor prevăzute la art 2.
Art. 4. - Prezentul ordin se publ i c~ în Monitorul Ofi cial al
României. Partea I.

educaţiei na~onale ~i cercetăni ştiin~f1ce.

Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucurest1 , 24 martie 2016.
Nr. 3.4S5.
") Ordmu\ ministrului edu ca\iei na\iona!e

ş1 ce rc etării ştiinţifice

nr 5.904f2015 nu a fo5t publicat i'n Mon~orul Oficial al României, Partea I
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