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INSTRUCȚIUNE: 

Examinarea tezelor de doctor și doctor habilitat prin sistemul de antiplagiat al  
Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

 

1. Scopul instrucțiunii 

1.1. Realizarea prevederilor pct.15, lit.b); pct.16, lit.a); pct.17; pct.37, lit.l); pct.79 al Metodologiei 
de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG nr. 497/2019), care stipulează că Agenția 
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare asigură funcționarea la nivel național 
a unui program antiplagiat pentru verificarea tezelor de doctor și doctor habilitat și elaborarea 
raportului de similitudini. 

1.2. Stabilirea modului de examinare a tezelor de doctor și doctor habilitat (în continuare – teză) 
prin sistemul de antiplagiat al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 
Cercetare (în continuare – ANACEC). 

2. Documentele de referință (reglementările) aplicabile instrucțiunii 

 Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice (aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 497 din 2019); 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității 
în Educație și Cercetare (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201 din 28.02.2018); 

 Regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor 
științifice (aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 
10.10.2018, cu modificările și completările ulterioare); 

 Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 28 din 31.07.2020 cu privire la 
achiziționarea serviciului de asigurare a funcționalității la nivel național a softului 
antiplagiat  și elaborarea raportului de similitudini. 

3. Descrierea activității 

3.1. ANACEC a desemnat, în bază de concurs, SRL „Just Lex” pentru prestarea serviciilor de 
verificare a tezelor de doctor și doctor habilitat și de elaborare a raportului de similitudini la nivel 
național (în continuare – organizație). 

3.2. Organizația prestează serviciile contractate în următoarele condiții: 

a) Solicitările de prestare a serviciilor se înaintează la adresa: mun. Chișinău, str. Vasile 
Alecsandri 143, et. 5, bir. B501, tel. 069778855, e-mail: justlexsrl@gmail.com;  

b) Solicitările de prestare a serviciilor se recepționează pe email sau în formă fizică; 
c) Se percep următoarele tarife pentru verificarea tezelor și emiterea Rapoartelor de 

Similitudine: 
• pentru teza de doctor – 500 lei; 
• pentru teza de doctor habilitat – 750 lei; 

d) Programul de prestare a serviciilor este: zilele lucrătoare de luni până vineri, orele 10:00 
– 16:00; 
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e) Recepționarea tezelor în formă fizică va avea loc săptămânal, în zilele de marți și joi, în 

intervalul orelor 09:00-11:00. 

3.3. Candidatul la titlul științific de doctor sau doctor habilitat (în continuare – candidat), care 
dorește să obțină raportul de similitudini pentru includerea în dosarul de atestare prezentat la 
ANACEC, solicită organizației verificarea tezei prin depunerea unei cereri, care va prevedea și 
acceptul candidatului de transmitere ulterioară către ANACEC a tezei și a raportului de 
similitudini generat. 

3.4. În urma verificării tezei, organizația generează raportul de similitudini pe care îl transmite: 

• candidatului; 
• ANACEC, prin e-mail (contact@anacec.md), însoțit de teza verificată (în varianta 

electronică) – cu acordul scris al candidatului. 

3.5. După primirea raportului de similitudini de la organizație, candidatul îl transmite la instituția 
organizatoare de doctorat, pentru analiza acestuia și elaborarea rezoluției privind lipsa 
elementelor constitutive ale unui plagiat, în conformitate cu procedurile interne stabilite. 

3.6. După primirea raportului de similitudini și a tezei de la organizație, ANACEC le utilizează în 
procesul de examinare a dosarului de atestare a candidatului respectiv, inclusiv în evaluarea 
tezei de către experți. În cazul candidaților care au absolvit programe superioare de doctorat, 
ciclul III (conform HG 1007/2014) sau programe de postdoctorat (conform HG 499/2018), tezele 
primite de la organizație (în varianta electronică) sunt plasate pe site-ul ANACEC. 
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