REGULAMENT PENTRU PREVENIREA FRAUDELOR INTELECTUALE /
ACADEMICE ALE STUDENŢILOR
Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere în data de
11 iunie 2012
Încălcarea eticii academice prin fraudă intelectuală este o încălcare gravă a obligaţiilor
profesionale.
Fiecare membru al comunităţii universitare - student, cercetător sau cadru didactic – şi
fiecare aspirant la integrarea în această comunitate poartă răspunderea pentru respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală şi a principiilor de bună practică.
Organele de conducere, colectivele, cadrele didactice şi studenţii au obligaţia morală şi
profesională de a preveni, depista şi pedepsi frauda intelectuală, în vederea protejării unei calităţi
definitorii pentru activitatea universitară: integritatea academică.
Faptele care vizează frauda academică sunt foarte variate, iar evaluarea şi sancţionarea lor
vor fi adaptate la gravitatea pe care o au din punct de vedere moral şi instituţional. Erorile
accidentale şi nesemnificative nu pot fi puse pe acelaşi plan cu practicile sistematice de însuşire
frauduloasă a rezultatelor altor autori. Ca în orice situaţie creată de conduite reprobabile,
existenţa sau nu a intenţiei culpabile şi a caracterului deliberat este esenţială.
Se va ţine seama de scopul şi rezultatele faptelor comise, a căror gravitate creşte odată cu
importanţa consecinţelor lor. În genere, în cazul abaterilor comise din lipsă de experienţă sau din
simplă neglijenţă se vor urmări prioritar corectarea conduitei şi educarea în spiritul respectului
proprietăţii intelectuale, nu măsurile punitive extreme.
Se consideră fraudă academică şi se pedepseşte în funcţie de gravitatea abaterii
orice act ori tentativă din partea vreunui student la ciclul de licenţă, masteral ori doctoral
de a influenţa evaluarea sa ori de a se afirma profesional prin metode necinstite. Se includ
aici evaluările de semestru, de an ori de final de ciclu – orale ori scrise -, lucrările de seminar
(precum eseurile, referatele, prezentările scrise sau orale etc.), colocviile, examenele parţiale ori
finale la oricare dintre materii, examenele de licenţă, redactarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă,
a disertaţiilor de masterat şi a tezelor de doctorat, precum şi participarea la manifestări publice în
calitate de reprezentant al departamentului, facultăţii ori universităţii.
Principalele tipuri de fraudă academică sunt următoarele:
a) Plagiatul - se defineşte ca prezentarea drept operă proprie într-o lucrare redactată a
muncii altei / altor persoane prin preluarea fără citare – integrală ori parţială (minimum 8 cuvinte
la rând) – a unor date, idei, opinii, fragmente compacte sau a oricărui alt gen de informaţie. Orice
astfel de preluare trebuie făcută conform standardelor academice ale citării, printr-un sistem clar
şi explicit de note, menţiuni, trimiteri şi referinţe bibliografice*. De asemenea, atunci când se
parafrazează fragmente din alte texte, sursa trebuie menţionată chiar în procesul parafrazării (în
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interiorul textului) prin formule de tipul : în opinia lui X; Y consideră că..., după cum afirma Z...
etc.
b) Copierea - implică transmiterea şi dobândirea ilicită de informaţii în timpul unei
examinări orale ori scrise prin orice modalitate (verbal, prin gesticulaţie, prin „fiţuici” – oricare ar
fi suportul acestora –, prin mijloace audio-vizuale, electronice etc.).
c) Autoplagiatul - constă în prezentarea parţială ori integrală la un curs / seminar /
examen etc. a unor referate, eseuri, proiecte sau lucrări ce au fost deja supuse evaluării la un alt
curs / seminar / examen*. Refolosirea unor astfel de lucrări anterioare se poate face doar cu
acordul prealabil al cadrului didactic evaluator.
d) Fabricarea datelor - reprezintă inventarea, improvizarea, modificarea unor informaţii,
observaţii şi concluzii sau falsa citare (invocarea unor surse fictive).
e) Substituţia de persoană / Falsul privind identitatea - se referă la înlocuirea
persoanei supuse evaluării de către o alta care îşi asumă identitatea celei dintâi. Fiind vorba de un
caz penal (Art. 293 din Codul Penal), se procedează direct la exmatriculare, pe baza unui raport
întocmit de cadrul didactic care a sesizat frauda şi avizat de Decanul Facultăţii. Pentru a se evita
cazurile de substituţie de persoană la examene şi verificări, toţi studenţii sunt obligaţi să aibă
asupra lor carnetul de student, cadrele didactice examinatoare având dreptul să solicite
studenţilor, tuturora sau prin sondaj, prezentarea carnetului sau a legitimaţiei de student.
Se consideră fraude şi se penalizează ca atare atât faptele săvârşite parţial sau total, cât şi
cele care au rămas la stadiul de tentative ori au fost descoperite într-un stadiu incipient /de
pregătire, atât cele surprinse în timpul săvârşirii lor, cât şi cele descoperite la o dată ulterioară,
atât cele făptuite pe cont propriu, cât şi cele săvârşite cu acordul ori cu complicitatea „sursei”
(persoanei căreia îi aparţine textul, ideea etc.).
Constatarea unor similitudini frapante între două lucrări constituie o probă suficientă
pentru a stabili frauda, fie că e vorba de plagiat, autoplagiat, copiat ori de o altă formă de fraudă,
atâta vreme cât aceste similitudini sunt lipsite de justificare. În astfel de cazuri, vor fi penalizaţi
toţi autorii lucrărilor ce conţin pasajele incriminate. De aceea, studenţii au obligaţia să ia măsuri
pentru a nu deveni o posibilă sursă de copiat / plagiat pentru ceilalţi colegi.
Constatarea faptelor relevante va fi făcută de către cadrele didactice prezente la respectiva
formă de evaluare, care vor întocmi un proces-verbal cu o propunere de sancţiune înaintată
Decanatului (decan, prodecani). Acesta va sesiza Comisia de etică a facultăţii, care va decide,
după verificarea probelor, sancţiunile ce se impun, conform prezentului Regulament, în termen
de maximum 7 zile, sancţiuni care vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se arhivează la
Decanat şi care se comunică secretariatului (Secretarului-şef şi secretarei de an) prin decizie
decanală. Sancţiunile acordate de Comisia de etică a facultăţii se aduc la cunoştinţa celor care au
comis frauda de către secretara de an în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la constatare.
Sancţiunile pentru fraude pot include, în funcţie de gravitatea faptei: acordarea notei 1
la lucrarea / examenul fraudat, avertismente în scris, amânarea susţinerii examenului cu un
semestru, precum şi penalităţi suplimentare, cum ar fi: suspendarea temporară (pe durata
unui an universitar) a dreptului de a locui în cămin, ridicarea bursei pe o perioadă
determinată ori exmatricularea.
Severitatea sancţiunilor va depinde de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile
în care au fost săvârşite. Pentru prima abatere, studentul va fi penalizat cu nota 1 (unu) de către
profesorul care a constatat frauda şi cu avertisment în scris de către Comisia de etică. Procesulverbal întocmit cu această ocazie de către Comisia de etică va fi arhivat la Decanat şi adus la
cunoştinţa secretariatului (secretarei de an). Pentru a doua abatere, Comisia de etică sancţionează
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frauda prin amânarea cu un semestru a susţinerii examenului respectiv. La a treia abatere,
studentul va fi penalizat cu suspendarea temporară a bursei / a dreptului de a locui în cămin sau
va fi exmatriculat. Evidenţa repetării abaterilor are relevanţă exclusiv în interiorul fiecărui ciclu
de studii universitare.
Eventualele contestaţii ale studenţilor la deciziile Comisiei de etică ale Facultăţii de Litere
se pun în discuţia Consiliului profesoral. În cazul în care Consiliul profesoral respinge
contestaţia, studentul poate înainta un memoriu Rectoratului, în termen de 30 de zile.
Decanatul va pune regulamentele academice la dispoziţia cadrelor didactice, a studenţilor
şi a publicului interesat.
Conducătorii de curs / seminar / atelier / proiect şi conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de
diplomă, ai lucrărilor de disertaţie şi ai tezelor de doctorat au obligaţia de a oferi la rândul lor
informaţii, avertizări şi consiliere privind fraudele intelectuale şi normele de integritate
academică, atât prin materiale tipărite ori online, cât şi prin discuţii personale cu studenţii.
* A se vedea, în acest sens, definirea plagiatului şi autoplagiatului în Ordonanţa nr. 28 din 31 august 2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi
inovare, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 2 septembrie 2011:
 plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte,
expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise,
inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele
originale;
 autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor
texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise,
inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau ale aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face
trimitere la sursele originale.
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