
 

 

Cadrul General al Politicii Antiplagiat la nivelul  

Universității Constantin Brancoveanu din Pitești în ceea ce privește cadrele 

didactice și personalul de cercetare 

 

               Cercetarea reprezintă una din componentele fundamentale ale activității 

ștințifice ale cadrelor didactice și a personalului de cercetare. Rezultatele cercetării sunt 

valorificate de către acestea prin articole științifice, comunicări științifice, cărți,  tratate 

și alte materiale cu caracter didactic și științific. 

În acest context, toate cadrele didactice și personalul de cercetare intră sub incidența 

plagiatului și a politicilor antiplagiat. La nivel de Universitate, demersurile cu privire 

la combaterea plagiatului presupun următoarele aspecte: 

1. Toate cadrele didactice și personalul de cercetare trebuie să respecte Codul de 

Etică și Deontologie al Universității, reglementările naționale și internaționale 

în materie de combatere activă a plagiatului. 

2. Cadrele didactice și personalul de cercetare sunt direct răspunzătoare de modul 

în care derulează cercetarea și diseminează informațiile sub forma articolelor, 

comunicărilor științifice, cărți, tratate și alte materiale cu caracter didactic și 

științific 

3. Publicarea articolelor , comunicărilor științifice, cărților, tratatelor și a altor 

materiale cu caracter didactic și științific presupune respectarea condițiilor 

impuse de consiliul editorial și științific al publicațiilor respective. 



4. La nivelul Universității Constantin Brancoveanu din Pitești funcționează două 

reviste (Strategii Manageriale și Economie Contemporană) și o editură 

(Independența Economică). Publicarea în cadrul acestor reviste și a editurii 

presupune respectarea cerințelor impuse de consiliile editoriale și științifice ale 

acestora. Fiecare articol, publicație este supus unui proces de recenzie, referenții 

științifici, respectiv recenzorii sunt obligați să verifice aspectele legate de plagiat 

și să aplice politica antiplagiat specifică publicației respective. 

5. Cadrele didactice și personalul de cercetare din Universitate sunt obligate să dea 

o declarație de originalitate atunci cand publică în revistele sau la editura 

Universității. Același lucru se aplică și autorilor care nu sunt afiliați 

Universității. 

6. Participarea cu lucrări/comunicări în cadrul conferințelor organizate de 

Universitatea Constantin Brâncoveanu presupune respectarea normelor și a 

reglementărilor în materie de plagiat. Toate comunicările sunt supuse unui 

proces de recenzie și verificare a plagiatului. De asemenea, toți autorii sunt 

obligați să completeze declarația de originalitate. 

7. În vederea identificării și combaterii plagiatului la nivelul Universității 

Constantin Brâncoveanu sunt utilizate două programe antiplagiat: 

www.detectareplagiat.ro și www.plagiarism-detector.com 

Acest Cadru general are rolul de a permite aplicarea măsurilor antiplagiat și de a facilita 

respectarea deontologiei diseminării informațiilor cu caracter științific și didactic. 

 

 

Prorector activitatea de cercetare,  

Conf. univ. dr. Sebastian Ene 


