
CABINET MINISTRU

ORDIN

privind lista programelor recunoscute de CNATDCU 9i utilizate la nivelul institutiilor de invifim6nt
superior organizatoare de studii universitare de doctorat 9i al Academiei Rom6ne, in vederea stabilirii

gradului de similitudine pentru lucririle gtiintifice,

in baza prevederilor Hotdrdrii de Guvern cu nr. 134/2016 pentru modificarea si completarea
Hotd16rii Guvernului nr.68I/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

tin6nd seama de prevederile ordonanlei de Urgenfd nr. 4/201,6 privind modificarea gi
completarea Legii educaliei nalionale nr. L/2011,,

lu6nd in considerare prevederile ordonanlei nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004privind buna conduitd in cercetarea stiinlificd, dezvoltarea tehnologicd si inovare,

avAnd in vedere prevederile ordinului ministrului educa!iei, cercetdrii, tineretului 5i sportului nr.5'644/2012 privind unele mdsuri de organizare gi funcfionare a consiliului Nalional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor 5i Certificatelor Universitare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
ludnd in considerare recomanddrile din Raportul grupului de lucru pentru clarificarea cadrului

institutional 5i normativ privind controlul calitd!ii tezelor de doctorat gi aspectele de eticd ale cercetdrii
Stiintifice, stabilit prin ordinul de Ministru nr. 5964 din r1..r2.2ots, av6nd la bazd recomanddrile
transmise de instituliile de invildm6nt superior gi Academia Rom6nd,

in baza rdspunsurilor comunicate de cdtre Academia Rom6nd gi institufiile de invdldm6nt superior
organizatoare de studii universitare de doctorat, cu privire la programele utilizate in vederea stabilirii
gradului de similitudine pentru lucrdrile gtiinfifice,

in temeiul Hotd16rii Guvernului nr. 44/201.6 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educafiei Nationale gi Cercetirii gtiinlifice,

ministrul educatiei nationale si cercetirii gtiinlifice

emite prezentul ordin:

Art. 1- Programul pus la dispozilia universitafilor 9i Academiei Rom6ne de MENCg, in vederea stabilirii
gradului de similitudine pentru lucririle gtiinlifice este plagiat.pl, prin intermediul platformei DocT.
Art' 2 Lista programelor recunoscute de GNATDCU gi utilizate la nivelul instituliilor de invdldm6nt
superior organizatoare de studii universitare de doctorat si al Academiei Rom6ne, in vederea stabilirii
gradului de similitudine pentru lucrdrile gtiinfifice, cuprinde:

iThenticate;

Turnitin;

Plagiarism detector + PDAS (PDAS - Plagiarism Detector Accumutator Server)

Safe Assign

SEMPLAG

www.sistema ntiplagiat. ro;

software-urile pentru identificarea similitudinilor textuale trebuie sa indeplineascd urmdtoarele cerinte:



1l

2)

3)

4)

s)
6)

verificarea cu baze definute de dezvoltator (abonamente pe care le are dezvoltatorul cu diversereviste, jurnale, edituri, etc),
verificarea cu Internetulf web,
realizarea unei baze proprii gi permiterea contrastdrii cu aceste documente
incdrcarea si verificarea figierelor in formate: x.doc, x.docx, x,pdf.
recunoagterea ca racterelor rom6ne;ti
generarea unor rapoarte de analizd care sd contind:
o. numele software_ului utilizat
b. dqta lo core o fost generot roportul
c. imilare din documentul ve v, fie prin culoore gi

cadrote intr-un chenor si in rsa suspectd, fie prin
o frogmentelor similore ins

Art' 3 Lista programelor agreate de GNATDCU poate fi completatd, la solicitarea instituliilor deinvdldm6nt superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau a Academiei Rom6ne, cusoftware-uri achizilionate de cdtre acestea, cu respectarea cerinlelor prevdzute la art.2.

Art, 4 Prezentul ordin se publicd in Monitorul oficial al Rom6niei, partea l.
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