
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5255/2021 Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Domenii: Studii universitare 

M.O. 888/2021 

Ordin privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 

M.Of.Nr.888 din 16 septembrie 2021                        
MINISTERUL EDUCATIEI 
  
  

ORDIN Nr. 5.255 
privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat 

din perioada 1990-2016 
  
     In conformitate cu prevederile: 
   – art. 118 alin. (1), art. 121, 124, 192 si ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
   – art. 2 alin. (3) lit. k) din Ordinul ministrului educatiei nr. 3.322/2021 privind constituirea si utilizarea fondului pentru 
finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, 
pentru anul 2021; 
   – Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea 
atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum si la solutionarea sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor 
de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat, 
   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) ale Hotararii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Educatiei, cu modificarile ulterioare, 
  
   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 
 
   Art. 1. - (1) Institutiile de invatamant superior care au eliberat diplome de doctor, conform prevederilor legale, in perioada 
ianuarie 1990 - iunie 2016, au obligatia sa elaboreze o strategie proprie de prevenire si combatere a fenomenului de plagiat si sa 
demareze activitatea de verificare a respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat. 
   (2) Strategia proprie de prevenire si combatere a fenomenului de plagiat mentionata la alin. (1) va fi elaborata si publicata pe 
siteul fiecarei universitati pana la sfarsitul anului 2021. 
   (3) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor alin. (1), in cadrul fiecarei institutii de invatamant superior se infiinteaza, 
adaptat la dimensiunea activitatii si specificul fiecarei universitati, o structura administrativa distincta (serviciu/birou) care are 
atributii privind digitizarea si verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum si formarea de formatori in etica si integritate. 
   (4) Atributiile structurii prevazute la alin. (3) se coreleaza cu activitatea  
   Secretariatului institutiilor organizatoare de studii universitare de doctorat. 
   Art. 2. - (1) Analiza tezelor de doctorat se realizeaza conform unei planificari stabilite de fiecare institutie de invatamant 
superior. Conducerea scolilor doctorale sustine activitatea de verificare. 
   (2) Ulterior finalizarii verificarilor se intocmeste un raport detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calitatii si 
deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi transmis Ministerului Educatiei. 
   (3) In cazul in care se constata abateri de la etica si deontologia universitara este sesizata, in conformitate cu legislatia in 
vigoare, comisia de etica din cadrul institutiei de invatamant superior, iar Ministerul Educatiei va fi informat in acest sens. 
   (4) Verificarea tezelor de doctorat in universitatea in care sa sustinut doctoratul este independenta de verificarea Consiliului 
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si se face in cadrul mecanismelor interne de 
asigurare a calitatii. CNATDCU analizeaza orice sesizare, conform regulamentului propriu. 
   Art. 3. - (1) Ministerul Educatiei asigura finantarea institutiilor de invatamant superior de stat pentru activitatea de prevenire si 
combatere a fenomenului de plagiat. 
   (2) Finantarea activitatilor de prevenire si combatere a fenomenului de plagiat se face in anul 2021 din fondul pentru 
finantarea situatiilor speciale conform prevederilor legale, in cuantum de 25.017.031 lei. 
   Art. 4. - Directia generala invatamant universitar si institutiile de invatamant superior de stat si particulare duc la indeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
Ministrul educatiei, 
Sorin-Mihai Cimpeanu 
 
  
   Bucuresti, 10 septembrie 2021. 
   Nr. 5.255. 
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