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1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.1. Prezentul Regulament reglementează şi determină modul de realizare a 
activităţilor premergătoare, curente şi ulterioare, care sunt întreprinse în cadrul 
Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), pentru a preveni şi soluţiona  
cazurile de plagiat. 
 

Art. 1.2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile: 

 Legii învăţământului a Republicii Moldova, nr.547-XIII din 21.07. 1995; 

 Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr.259-XV 
din 15.07.2004; 

 Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr. 139,  02.07.2010;  

 Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire 
la Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020; 

 Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza 
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Hotărârea Colegiului 
Ministerului Educaţiei nr. 7.2 din 15 septembrie 2010; Ordin nr. 726 din 20 
septembrie 2010; 

 Codului de etică universitară al ASEM, aprobat prin Decizia Senatului nr.7 
din 21.02.2007; 

 REG.0.OEFL Regulamentului privind organizarea examenului de 
finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM, aprobat prin Decizia 
Senatului nr.8 din 28.04.2010. 

 
Art. 1.3. Plagiatul academic este acţiunea de preluare a unor produse de muncă 
intelectuală şi presupune expunerea, într-o operă scrisă sau o comunicare orală, 
inclusiv în format electronic, a unor creaţii intelectuale originale extrase din opere 
scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi 
fără a face trimitere la sursele originale. 
 
Art. 1.4. Se consideră caz de plagiat academic în următoarele situaţii 
exemplificative: 

a) reproducerea (sau traducerea) unor idei, date, texte care aparţin altei 
persoane, fără indicarea corectă/completă a sursei; 

b) preluarea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea acestora ca 
fiind contribuţie proprie; 

c) omiterea plasării între ghilimele ("…"), în mod clar, a cuvintelor, propoziţiilor, 
paragrafelor preluate ad-literam sau cvasi-literal, din diverse surse; 

d) parafrazarea conţinutului lucrării altei persoane, fără a face referire la sursă; 
e) reproducerea materialelor audio, video, software etc., fără consemnarea 

surselor şi mai mult, asumarea acestora ca fiind contribuţie proprie; 
f) reproducerea lucrărilor colegilor şi prezentarea acestora ca fiind proprii; 
g) folosirea lucrărilor obţinute de pe Internet sau scrise de o altă persoană 

(contra-cost sau gratis); 
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h) citarea unui fragment din originalul unei opere ştiinţifice în volum mai mare de 
400 de cuvinte; 

i) citarea câtorva fragmente, în volum de până la 300 de cuvinte, fiecare  din 
originalul unei opere ştiinţifice, volumul total fiind mai mare decât o coală de 
autor; 

j) reproducerea cuvânt cu cuvânt a propriei teze de licenţă în conţinutul tezei de 
master. 

 
Art. 1.5. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte considerate 
ca aparţin noţiunilor de bază din specialitatea respectivă, sau folosirea unor noţiuni 
de cultură generală. 
 
Art. 1.6. Plagiatul în cazul unei teze de licenţă/master (mai departe: teză) reprezintă 
o fraudă intelectuală majoră, care atrage imediat eliminarea din examenul de 
susţinere a tezei respective. 
 
Art. 1.7. Plagiatul efectuat de studenţi/masteranzi în cadrul activităţilor de curs va fi 
sancţionat de cadrul didactic prin micşorarea notei în funcţie de gravitatea fraudei. 

 
2. ASPECTE PROCESUALE 

 
Art. 2.1. Pentru a preveni plagiatul în rândul studenţilor/masteranzilor, îndrumătorii 
de grupă, cadrele didactice, conducerea facultăţii, conducătorul ştiinţific, alte 
persoane, începând cu primul an de studii, explică studenţilor: 

- definiţia plagiatului, 
- exemple de cazuri concrete, 
- sancţiuni impuse, 
- modul de soluţionare a cazurilor, 
- explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări ştiinţifice, 
- discuţii libere. 

 
Art. 2.2. În vederea elaborării tezei de licenţă/master, absolventul trebuie să ia în 
consideraţie următoarele: 

1. Termenul-limită de selectare şi aprobare a temei tezei de licenţă/masterat – 
30 septembrie/30 octombrie al ultimului an de studii – pentru programele de 
masterat cu 120 de puncte credite, 30 aprilie al primului an de studii – pentru 
programele de masterat cu 90 de puncte credite. Lista nominală a 
studenţilor/masteranzilor cu indicarea temei tezei de licenţă şi a 
conducătorului ştiinţific va fi aprobată la şedinţa catedrei de profil. 

2. Fiecare student va înregistra în sistemul informațional intenția de elaborare, 
susținere a tezei de licență/master și respectare a termenilor stabiliți, conform 
instrucțiunii, care poate fi consultată la catedra de profil. Termen limită – 30 
noiembrie. 

3. Teza se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, elaborat de 
comun acord cu conducătorul tezei şi coordonat cu şeful catedrei de profil. 

4. Termenul-limită de prezentare a tezei la catedră este cu trei săptămâni înainte 
de începerea examenului de finalizare a studiilor. Faptul depunerii tezei la 
catedră se va înregistra în Registrul evidenţei tezelor de licenţă/master. 
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5. Fiecare absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în 
Repozitoriul ASEM, până la prezentarea tezei la catedră, ţinând cont de 
prevederile Instrucţiunii privind plasarea tezelor de licenţă/masterat pentru 
verificarea gradului de plagiat (Anexa1). 

6. Şeful catedrei va verifica corespunderea conţinutului tezei în varianta scrisă 
pe hârtie cu cea în format electronic, pentru a exclude plasarea în 
Repozitoriul ASEM a materialului ce nu ţine de tema supusă cercetării. 

7. Susţinerea publică a tezelor de licenţă/masterat, însoţite de avizul 
conducătorului ştiinţific şi vizate de şeful de catedră, va avea loc în 
conformitate cu orarul stabilit. 

 
Art. 2.3. Instrucţiunea privind plasarea tezelor de licenţă/masterat pentru verificarea 
gradului de plagiat va fi actualizată anual, până pe data de 1 martie, de către 
responsabilul de la Departamentul Informatică şi aprobată de Prim-prorectorul cu 
activitate didactică. 
 
Art. 2.4. Detectarea gradului de coincidenţă cu alte surse va fi efectuată prin analiza 
lucrării în regim automat de către subsistemul de control al plagiatului. Acces la 
rezultatele analizei tezei îl are: studentul/masterandul la teza sa, şeful catedrei la 
tezele de la catedră, decanul la tezele de la facultate, directorul școlii masterale la 
toate tezele de master, rectorul, prim-prorectorul, responsabilul de la Departamentul 
Informatică – la toate tezele. 
 
Art. 2.5. Şeful de catedră va verifica rezultatele analizei lucrării şi în cazul în care se 
constată o situaţie de plagiat (teza conţine mai puţin de 60% text original), va 
informa imediat conducătorul ştiinţific. Conducătorul ştiinţific va informa 
studentul/masterandul în cauză. Şeful de catedră va întocmi un proces-verbal 
(Anexa 2) de constatare a plagiatului pe care îl va înainta Juriului Facultăţii.  
 
Art. 2.6. Juriul va analiza cazul presupus de plagiat şi va lua una din următoarele 
decizii: 

- teza este admisă pentru susţinere, dacă nu s-a adeverit faptul plagiatului sau 
au fost stabilite fapte minore, involuntare de plagiat, 

- teza nu este admisă pentru susţinere, dacă s-a adeverit faptul plagiatului. 
Studentul/masterandul va fi informat, prin afişare pe panoul catedrei, referitor la 
decizia luată, în curs de 24 de ore. 
 
Art. 2.7. Studentul/masterandul în cauză are posibilitatea de a contesta, timp de 24 
de ore, decizia luată de Juriu. Contestaţia va fi depusă la Comisia de Contestare, 
creată la nivelul ASEM. În urma analizei tezei,  membrii Comisiei de Contestare vor 
lua decizia finală despre admiterea sau neadmiterea tezei spre susţinere. 
Studentul/masterandul va fi informat, prin afişare pe panoul catedrei, referitor la 
decizia luată, în curs de 24 de ore. 
 
Art. 2.8. În cazul depistării plagiatului de către Comisia pentru examenul de 
licenţă/masterat, în cadrul examenului de susţinere a tezei, teza va fi apreciată cu 
nota 1 ”unu”.  
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Art. 2.9. Conducătorul ştiinţific este responsabil de neadmiterea de către 
student/masterand a plagiatului în teză. În cazul stabilirii, de către şeful catedrei, a 
faptului de repetare a plagiatului în tezele conduse de un anumit conducător ştiinţific, 
acesta va fi lipsit de dreptul de a fi conducător ştiinţific la teze în următorul an de 
învăţământ. 
 
Art. 2.10. Studentul/masterandul care a fost depistat, a doua oară, că a plagiat teza 
nu va fi admis pe viitor la examenul de susţinere a tezei. 
 
Art. 2.11. Fapta de plagiat va fi consemnată în Dosarul personal al 
studentului/masterandului. 

 
3. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 3.1. Prezentul Regulament, ca şi modificările ulterioare, efectuate în 
conformitate cu prevederile procedurii Sistemului de Management al Calităţii: PS 
4.2.3 CONTROLUL DOCUMENTELOR, sunt aprobate de către Senatul ASEM. 
 
Art. 3.2. Decanii facultăţilor sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă prevederile 
prezentului Regulament tuturor studenţilor/masteranzilor şi cadrelor didactice de la 
facultate. 
 
Art. 3.3. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către 
Senatul ASEM. 
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Anexa 1  

Model 
 

Instrucţiune privind plasarea tezei de licenţă/master în sistemul Anti-plagiat 
ASEM 

 
 

 pentru grupa: XXX XXX 
Pentru introducerea tezei în sistem urmaţi paşii: 

1. Accesaţi: vle.ase.md   
2. Selectaţi opţiunea MOODLE, din meniul apărut   
3. Intraţi în sistem cu contul existent. Dacă nu aveţi un cont în sistem, creaţi-l 

utilizând instrucţiunea din partea dreaptă a ecranului 
4. Accesat link-ul „AESM Virtual Learning Environment (server 2)” din blocul 

informaţional: „Servere de reţea” 
5. Selectaţi categoria cu numele XXXXXXXXXXX apoi Teze de xxxxxxx-

catedra "XXXXXXXX" (Repozitoriul XXXXXXXXXXXXX) 
6. Introduceţi Cheia de înscriere (acces la curs)  XXX 
7. Plasaţi fişierul cu teza de master în cadrul temei „Teza de licenţă/master 

(anul susţinerii – XXXX)” apăsând butonul „Add submission”, apoi  alegeţi 
„Adăugaţi”şi în forma Selectorul de fişiere apărută apăsaţi Încarcă un 
fişier şi apoi butonul „Browse”. Alegeţi fişierul şi apăsaţi butonul Open. Dacă 
aţi efectuat totul corect, atunci în câmpul Ataşament va apare calea şi 
denumirea fişierului ales.  După ce aţi ales fişierul şi a fost afişată calea spre 
fişier, apăsaţi butonul „Încarcă acest fişier”, pentru a încărca fişierul pe 
server. Pentru a salva fişierul în curs, apăsaţi butonul “Salvează modificări”. 
 Este posibil de încărcat doar un singur fişier (şi în conformitate cu lista 
formatelor acceptate pentru verificare), volumul maximal al fişierelor nu va 
depăşi 20 MB. Modificarea ulterioară a fişierelor pe server nu va fi posibilă. 

8. Dacă fişierul a fost plasat cu succes pe server, atunci, în cadrul temei „Teza 
de licenţă/master (anul susţinerii – XXXX)”, va apărea un link cu numele 
fişierului încărcat. După prelucrare de către sistem, va apărea un mesaj 
plasat mai jos de link-ul cu numele fişierului (vezi mesajele posibile ale 
sistemului). 
 

Mesajele posibile ale sistemului, care pot apărea după prelucrarea tezei: 

 bad format – Acest mesaj apare în cazul când teza nu poate fi prelucrată de 
sistem. 

 no similarity – Acest mesaj va fi afişat de către sistem doar în cazul când nu 
au fost depistate coincidenţe (sau teza este încă analizată). 

 Similarity (max.): xx.xx% – (xx.xx – un număr de la 0 – 100) – Acest mesaj 
arată gradul maximal de coincidenţă depistat în teză. 

Este necesar de menţionat că:  

 Răspunderea pentru veridicitatea tezei elaborate o poartă studentul 
(utilizatorul ce a plasat lucrarea). 
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 Autorul tezei de licenţă este obligat să verifice corespunderea datelor din 
profilul utilizatorului cu datele reale. 

 Sistemul permite doar plasarea lucrărilor, fără accesul la raportul privind 
gradul de coincidenţă (plagiat). 

 Plasarea versiunilor preliminare ale tezelor sub un nume fals va crea 
probleme pentru student (verificarea la plagiat a tezei nu este posibilă pentru 
student, dar versiunea finală va fi marcată ca plagiat 100%). 

Formatele acceptate: 

 odt (fişier de tip OpenOffice Format, ISO/IEC 26300:2006 Open Document 
Format for Office Applications) 

 docx (fişier de tip Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, ISO/IEC 
29500) 

 pdf (fişier de tip Portable Document Format, ISO 32000) 

 rtf (fişier de tip Rich Text Format) 

 txt (fişier de tip Text) 

 cpp, java (Fişier cu codul-sursă într-unul din limbajele C++ sau Java) 
 

Accesarea raportului de coincidenţă: 
Pentru accesarea raportului de coincidenţă este necesară accesarea blocului 

„Meniul principal”. În blocul menţionat anterior, trebuie accesat „Profilul meu”. 
Pentru vizualizarea raportului de coincidenţă, se cere accesat: „Vizualizează 
rapoarte” din obiectul „Rapoarte coincidenţă”.  

În acest raport, datele privind coincidenţa vor fi disponibile doar după procesarea 
lucrării. Va fi indicată doar coincidenţa maximă a lucrării încărcate cu alt document, 
raportul detaliat nefiind disponibil studenţilor şi masteranzilor. 

 
Elaborat de Constantin Sclifos, 
Administrator al sistemului CMS/VLE MOODLE ASEM 
Birou 208 , bloc „F”, ASEM 
telefon: 402-909 email: antiplagiat@vle.ase.md 
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Anexa 2 
 

 

PROCES – VERBAL  nr._________ 

 

 
În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND PREVENIREA  

PLAGIATULUI ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR/MASTERANZILOR, a fost analizată în 
regim automat, de către subsistemul de control al plagiatului, următoarea teză de 
licenţă/masterat: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Autor ______________________________________________________________ 
 
 
Ciclul ______________________ Facultatea _______________________________  
 
Specialitatea_________________________________________________________ 
 
Conducător ştiinţific ___________________________________________________ 

 
 

În rezultatul analizei efectuate a fost stabilit că 
 

teza conţine doar _________% text original. 
 

 
Prezentul Proces-verbal este înaintat Decanului Facultăţii, pentru analiza 
presupusului caz de plagiat şi luarea deciziei de către Juriul Facultăţii.  
 
Data: ____________ 
 
Şef Catedră ___________________________________________________________________  

 
 
_____________________________________________________________  ________________ 
                                                                        (numele prenumele)                                                        (semnătura) 

. 


