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1. SCOPUL PROCEDURII 

Procedura stabileşte modul în care se realizează aplicarea unor măsuri intreprinse de IOSUD 

– UMFVBT în urma nerespectării eticii academice doctorale în cadrul Universităţii de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (IOSUD-UMFVBT). 

 

 2. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică la nivelul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie și a Școlii Doctorale 

Medicină Dentară din cadrul IOSUD-UMFVBT.  

 

 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

HG 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării nr. 5229 din 17 august 2020 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor 

naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor 

Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT)  

Procedura IOSUD - UMFVBT privind acordarea și revocarea calităţii de membru al școlilor 

doctorale din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

 

4. PREVEDERI PRIVIND APLICAREA UNOR MĂSURI CA URMARE A 

NERESPECTĂRII ETICII ACADEMICE DOCTORALE LA SUSŢINEREA TEZEI 

DE DOCTORAT  
(1) Organizarea procesului privind aplicarea unor măsuri ca urmare a nerespectării eticii 

academice doctorale se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi a 

prezentei proceduri. 

(2) Prezenta procedură se aplică cadrelor didactice/cercetătorilor, conducători de doctorat, 

care au obţinut calitatea de conducător de doctorat, titulare sau afiliate şi studenţilor 

doctoranzi, autori ai tezelor de doctorat, care încalcă standardele de calitate sau de etică 

profesională.  

(3) În timpul evaluării tezei de doctorat, dacă un membru referent al comisiei de doctorat 

identifică abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, 

inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori 

înlocuirea rezultatelor cu date fictive, acesta trebuie să ia următoarele măsuri: 

 a) să sesizeze Comisia de Etică a Cercetării Științifice a UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, 

potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 

privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 b) să notifice toți membrii comisiei de doctorat asupra abaterilor şi să propună acordarea 

calificativului „Nesatisfăcător”. 

(4) În cazul în care este propus calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat 

precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de 
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doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în 

faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua 

susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar 

studentul-doctorand este exmatriculat. 

 

5. PREVEDERI PRIVIND APLICAREA UNOR MĂSURI CA URMARE A 

NERESPECTĂRII ETICII ACADEMICE DOCTORALE ÎN URMA EVALUĂRII 

TEZEI DE DOCTORAT LA NIVELUL CNATDCU 
(1) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UMFVBT 

primeşte din partea Ministerului Educației (ME) o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în 

baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în 

termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a 

doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

(2) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de 

doctorat constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa 

plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia 

invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de 

evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU. 

(3) În cazul sesizării, pentru abaterile dovedite de la etica şi integritatea academică, 

conducătorii de doctorat vor răspunde pentru analiza respectivei abateri în faţa următoarelor 

foruri: Comisia de etică, CSD, CSUD şi Senatul UMFVBT.  

(a) Se poate propune excluderea din cadrul Şcolilor doctorale în cazul în care este fraudă 

continuată  (cel puţin două teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de 

doctor pentru plagiat). 

Până la finalizarea procesului de revocare a calităţii de membru al Școlii Doctorale a 

respectivului conducător de doctorat, acesta trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile care 

îi revin în calitate de conducător de doctorat, aşa cum sunt ele stipulate în Codul studiilor 

universitare de doctorat. 

Studenții doctoranzi, coordonaţi de conducătorul de doctorat revocat (dezafiliat), vor fi 

îndrumaţi de către Directorul Școlii Doctorale către alţi conducători de doctorat, membri ai 

Școlii doctorale, fiind sprijiniţi în acest demers. 

CSUD, la propunerea Consiliului Școlii Doctorale care gestionează domeniul de doctorat în 

care s-a solicitat demararea procedurii de revocare, numeşte o Comisie de verificare internă 

formată din 3 membri, de regulă, conducători de doctorat/specialişti în domeniul de doctorat 

în care se solicită revocarea calităţii de membru al Școlii Doctorale. Această comisie verifică 

existenţa rezoluţiei de invalidare emisă de CNATDCU pentru cel puţin două teze de doctorat 

cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat. Comisia de verificare 

internă întocmeşte un Raport în care se consemnează: 

 existenţa rezoluţiei de invalidare emisă de CNATDCU pentru cel puţin două teze de 

doctorat  aferente domeniului respectiv al Școlii Doctorale; 

 propunerea de revocare/nerevocare a calităţii de membru al Școlii Doctorale respective. 

Rezoluţia Comisiei de verificare internă este avizată în CSUD și transmisă spre aprobare 

Senatului universitar. 

Revocarea calităţii de membru al Școlii Doctorale a conducătorului de doctorat nominalizat 

va deveni efectivă şi va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia Senatului. 
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(b) Suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani. Referenții care 

au făcut parte din comisii de susţinere publică a două sau mai multe teze de doctorat cu 

decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat, nu vor mai putea face parte 

din comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat pentru o perioadă de minim trei ani.  

CSUD, la propunerea Consiliului Școlii Doctorale care gestionează domeniul de doctorat în 

care s-a solicitat suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani, 

numeşte o Comisie de verificare internă formată din 3 membri, de regulă, conducători de 

doctorat/specialişti în domeniul de doctorat.  

Această comisie verifică participarea membrilor referenţi în comisiile de susţinere publică a 

tezelor de doctorat cu decizie definitivă de retragere definitivă a titlului de doctor pentru 

plagiat.  

Comisia de verificare internă întocmeşte un Raport în care se consemnează: 

 existenţa dovezilor de participare a membrilor referenţi în comisiile de susţinere publică 

a tezelor de doctorat cu decizie definitivă de retragere definitivă a titlului de doctor 

pentru plagiat; 

 propunerea de suspendare a dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani. 

Rezoluţia comisiei de verificare internă este avizată în CSUD și transmisă spre aprobare 

Senatului universitar. 

Suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani va deveni efectivă 

şi va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia Senatului, 

(c) Şcolile doctorale vor fi analizate şi din punct de vedere al neregulilor legate de frauda 

intelectuală, atât în ceea ce priveşte conducătorii de doctorat cât şi doctoranzii. Se vor face 

publice aceste date, iar persoanele care au încălcat standardele de calitate sau de etică 

profesională vor fi sancţionate în consecinţă. 

 

6. DISPOZIŢII FINALE 

1. Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea 

dispoziţiei de exmatriculare. 

2. Tezele de doctorat (inclusiv anexele acestora) susţinute public sunt documente publice. 

Ele se publică pe o platforma administrată de ME, cu respectarea legislaţiei în vigoare în 

domeniul drepturilor de autor. 

3. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 

conformitate cu prevederile legii. 

4. Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate intelectuală și/sau 

industrială (după caz) asupra produsului original realizat în cadrul programului de studii 

universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. 

5. Calitatea de conducător de doctorat se supune celor din prezenta procedură.  

6. Prezenta Procedură a fost aprobată în ședința Consiliului de Administraţie din data de 

28.05.2021 și de către Senatul universitar în ședința din data de 30.06.2021.  

 

           Director CSUD,         Rector, 

 

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean          Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
 

 Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului 

universitar. Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
 


