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  Precizări referitoare la utilizarea sistemului software pentru detectarea 
plagiatului – SISTEMANTIPLAGIAT.RO – existent în cadrul universității noastre 

 

Sistemantiplagiat.ro este un instrument online dedicat comparării  
documentelor în format text. 

Sistemantiplagiat.ro verifică toate documentele încărcate cu surse aflate 
în următoarele baze de date: 

- Documentele din Baza de date proprie a Universității (documente 
arhivate); 

- Documentele din Bazele de date ale altor Universități (în baza declarației 
de schimb reciproc e baze de date); 

- Resursele Internetului. 

Materialele ce urmează a fi verificate se vor transmite exclusiv în unul 

dintre formatele: DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 

MB și neprotejate prin parolă. 

În vederea completării raportului antiplagiat sunt necesare următoarele 

informații: Titlul lucrării; Autorul/ Autorii; Tipul documentului (carte, 

îndrumar, teză de doctorat, articol, etc.,). 

Coeficientul de Similitudine 1 - este o valoare (exprimată ca procentaj) 
care specifică nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse care conţin 
minimum 5 cuvinte. Un procent mare al Coeficientului de Similitudine 1 poate 
indica o utilizare excesivă a împrumuturilor. 
Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 50%. 

Coeficientul de Similitudine 2 – este o valoare procentuală care 
determină nivelul de împrumuturi care conţin minimum 25 de cuvinte.  
Depășirea valorii specificate a Coeficientului de Similitudine 2 este un semnal 
foarte sigur al prezenţei unor împrumuturi neautorizate în document.  
Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 5%. 
 Menționăm că în conformitate cu Legea 206 din 2004, privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare sunt 
acceptate următoarele definiții: 
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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 aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru 
şi fără a face trimitere la sursele originale. 

 
Precizăm că demersul CEU cu privire la verificările antiplagiat au scopul 

de a preveni abaterile de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare. 

 

Preşedinte CEU, 

Conf. dr. ing. Vlad Ciprian 

 

 
 

 


