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Regulamentul
privind sistemul antiplagierii

PREVEDERI GENERALE
I
Prezentul regulament prevede modalitatea şi principiile de funcţionare a procesului
antiplagierii precum şi modalitatea utilizării de către IRIM sau nemijlocit de
entităţile ei (facultate, catedră, etc.) a serviciului Sistemantiplagiere.
II
Procesul antiplagiere se aplică pentru lucrările de licenţă, maşter sau alte lucrări
ştiinţifice din compartimentul profilului de studii superioare.
DISPOZIŢII COMUNE
III
Textul lucrării, potrivit versiunii sale finale, admisă în scopul susţinerii acesteia,
trebuie să fie prezentată la decanatul facultăţii de profil, atît în formatul listat cît şi
formatul electronic, fiind salvată pe un CD sau DVD, cu cel puţin 30 zile înainte de
termenul limită stabilit pentru susţinerea examenului de licenţă (în cazul Ciclului
I/Licenţă) şi 15 zile înainte de susţinerea publică (în cazul Ciclului II/Masterat).
IV
Textul lucrării în formatul listat trebuie să fie identic cu cel din formatul electronic.
Controlul în ce priveşte identitatea textului este realizat de către responsabilul
numit din cadrul facultăţii, care primeşte lucrarea respectivă de la student,
masterand. în situaţia în care se constată anumite diferenţe între texte (nu
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corespunde ghidului privind elaborarea tezei de licenţă/masterat), lucrarea nu va fi
admisă la procesul antiplagierii.
V
Operatorul calificat în sistemul IT v-a întroduce textul lucrării în vederea analizei
antiplagiere. Textul lucrării trebuie să fie supus verificării în cadrul unui program
elaborate de specialistul IT potrivit platformei standard antiplagiere în decursul a
72 ore din momentul depunerii lucrării.
VI
Pentru fiecare lucrare verificată este generat un Raport de similitudine în platforma
antiplagiere.md

VII
1. Specialistul IT al sistemului antiplagiere trebuie să examineze Raportul de
Similitudine din punct de vedere al reflectării în contextul lucrării a unor
împrumuturi neautorizate, în mod special constituind următoarele :
a) Coeficientul de similitudine 1 nu depăşeşte 50% ;
b) Coeficientul de similitudine 2 nu depăşeşte 35% la lucrări de masterat şi
40% la lucrări de licenţă (în dependenţă de profilul specialităţii);
c) Prezenţa unor asemănări neautorizate se cuantifică cu semnul «atenţie».
2. În urma analizei Raportului de similitudine, indicat în pct. VII, lucrarea nu
prezintă anumite suspiciuni, Specialistul IT va semna procesul verbal de
verificare a lucrării (Vezi Anexa nr.l) şi va întroduce lucrarea în baza
Sistemului, iar astfel lucrarea în cele din urmă va fi admisă în vederea
susţinerii sale.
VIII
În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine conform criteriilor
indicate în pct. 7, Specialistul IT poate lua în considerare că lucrarea necesită o
evaluare suplimentară din cauza prezenţei împrumuturilor neautorizate, inclusiv
identitatea temei din anul precedent la lucrarea licenţă/masterat, va genera un
raport Complet de Similitudine, care împreună cu procesul verbal de verificare a
lucrării (Vezi Anexa nr.l) va fi transmis coordonatorului ştiinţific în scopul
verificării conţinutului şi originalităţii sale potrivit abilităţilor sale.
IX
Pe baza Raportului complet de Similitudine, îndrumătorul va întocmi avizul său
(Vezi modelul tipic din Anexa nr.2) în care se conţine o analiză în detaliu privitor
la conţinutul lucrării privitor la prezenţa sau absenţa unor împrumuturi neautorizate
(plagiere) sau dacă împrumuturile cuprinse în lucrare care au fost marcate ca fiind
citate şi nu prezintă suspiciuni din punct de vedere al originalităţii acestei lucrări
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elaborate de autor. îndrumătorul trebuie să verifice în special următoarele
momente :
a) Dacă lucrarea conţine fragmente mari de text (cel puţin 100 de cuvinte)
identificate de către Sistem ca fiind identice sau asemănătoare;
b) Dacă apar un număr mare de potenţiale împrumuturi potrivit fragmentelor
(fie din întroducerea sau concluziile lucrării de licenţă/master) dintr-o sursă
unică;
c) Dacă intervine o coincidenţă între tematice lucrării (în cadrul Catedrei de
profil potrivit subiectelor propuse de titularul disciplinei) supuse analizei şi
potenţialele surse de împrumuturi.
Trebuie de luat în consideraţie faptul că, Avizul coordonatorului ştiinţific trebuie să
fie emis în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii lucrării.
X
În situaţia în care avizul coordonatorului, menţionat în pct. IX, indică momentul că
prezenta lucrare, în pofida condiţiilor specificate în pct. VII, nu conţine
împrumuturi neadmise, Specialistul IT va anexa la aceasta raportul complet de
similitudine şi o v-a include în Baza Sistemului de Date. O astfel de lucrare va fi
considerată a fi apreciată cu calificativul «admis spre susţinere».
XI
În cazul în care, din prevederile avizului menţionat din pct. IX, indică faptul că
lucrarea, în pofida condiţiilor specificate în pct. VII, nu conţine împrumuturi
neadmise, Specialistul IT v-a anexa la aceasta raportul Complet de Similitudine şi
o va include în Baza Sistemului de Date. O astfel de lucrare se consideră a fi
calificată în vederea susţinerii sale.
XII
În cazul în care, din avizul coordonatorului ştiinţific care a fost menţionat în pct.
IX, reiese că lucrarea nu conţine nici o dovadă de comitere a plagiatului de către
autorul ei, ci doar un număr mare de citate, indicînd un grad scăzut de originalitate
- lucrarea nu va fi admisă în vederea susţinerii sale şi nu va fi inclusă în Baza
Sistemului de Date. Studentul/Masterandul în cele din urmă, după o consultare
prealabilă cu Coordonatorul Ştiinţific al său, va realiza modificări în lucrare,
urmînd ca lucrarea să fie supusă încă o dată întregului process antiplagiere.
DISPOZIŢII FINALE
XIII
Toate lucrările admise în vederea susţinerii examenului vor fi adăugate în mod
obligatoriu de către Specialistul IT în Baza Sistemului de Date a platformei
antiplagiere în termen de 72 ore de la finalizarea procedurii antiplagiere.
XIV
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Perezentul Regulament se completează cu prevederile Codului de etică şi
deontologie instituţională şi cu alte prevederi legale în vigoare după caz.
XV
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului IRIM din data de
20.02.2017.
Anexa nr. 1 la Regulamentul privind sistemul antiplagierii

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A LUCRĂRII

Autorul:
Titlul lucrării:
Coordonatorul stiintific:
9
9
Facultatea:
Tipul lucrării:
•

lucrare de licenţă

•

lucrare de master

5

Evaluarea Raportului de similitudine indică următoarele:
•

lucrarea nu conţine împrumuturi neautorizate

•

lucrarea poate să conţină împrumuturi neatorizate *

Observaţiile Specialistului IT referitoare la împrumuturile neautorizate:

Data

semnătura speci alistului IT
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în asemenea situaţie trebuie să se listeze întregul Raport de Similitudine pentru ca ulterior să fie
transmis către coordonatorul ştiinţific împreună cu solicitarea de elaborare a avizului privind admiterea
lucrării în vederea susţinerii sale conform modelului anexat - Anexa nr.2 la Regulamentul privind
sistemul antiplagierii.

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind sistemul antiplagierii

AVIZUL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC
PRIVIND ADMITEREA LUCRĂRII ÎN VEDEREA SUSŢINERII
9

Declar că am luat la cunoştinţă cu Raportul Complet de Similitudine generat de
către Sistemul Antiplagiere pentru lucrarea:

Autorul:
Titlul lucrării:
Facultatea:
După analiza raportului am constatat următoarele:
•

împrumuturile ce au fost depistate în contextul lucrării sunt justificate (au fost citate)
şi nu poartă semen de plagiere. Prin urmare, consider că lucrarea a fost scrisă în mod
individual şi admit susţinerea acesteia.
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•

împrumuturile ce au fost depistate în contextul lucrării nu poartă semen de plagiat,
însă numărul foarte mare al acestora prezintă suspiciuni din punct de vedere al valorii
de fond, fiind corelat cu lipsa de originalitate a autorului său. De aceea, consider că
lucrarea trebuie să fie redactataă încă o dată, limitîndu-se numărul de împrumuturi.

•

împrumuturile ce au fost depistate în contextul lucrării nu sunt justificate şi poartă
semne de plagiat. De aceea, nu admit lucrarea în vederea susţinerii.

Motivare:
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Data

semnătura coordonatorului ştiinţific
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