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1. SCOP 
Procedura prezintă modul de implementare a sistemului de anti-plagiat 
WWW.SISTEMANTIPLAGIAT.RO, în cadrul Universității Valahia din Târgoviște. 
 
2. DOMENIU 
Se supun procedurii de verificare anti-plagiat lucrările de licență, disertație, doctorat și alte 
lucrări științifice ce vor fi elaborate și prezentate la sfârșitul fiecărui an universitar. De 
asemenea se recomandă verificarea tuturor lucrărilor științifice ce urmează a fi publicate 
în revistele Universității Valahia din Târgoviște. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Carta UVT. 
 Codul de etică şi deontologie profesională universitară. 
 SR EN ISO 9000:2001 – Sistemul de management al calității. Principii 

fundamentale și vocabular. 
 SR EN ISO  9001: 2008 – Sistemul de management al calității. Cerințe. 
 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
4.1. Definiții 
 Constituie plagiat însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor științifice tehnologice, 
rezultatelor cercetării științifice realizate de un alt autor, indiferent de calea prin care acestea 
au fost obținute precum și preluarea integrală sau parțială a unui material realizat de un alt 
autor, fără a se indica sursa și prezentată drept creație personală; 
 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
5.1. Prezentarea Sistemului 
Sistemul de verificare anti-plagiat are rolul de a analiza fragmente mari de text comparativ 
cu resursele electronice publice din rețeaua internet și cu documentele din baza de date 
proprie și oferă următoarele avantaje: 

• Posibilitatea de a proteja originalitatea lucrărilor deja verificate. Fiecare lucrare nou 
introdusa, este analizata comparativ cu cele deja prezentate de către universitate și 
stocate în baza de date a sistemului mama. Sistemul va semnala cazurile în care 
orice fragment de text verificat deja introdus în baza de date este utilizat / copiat în 
orice noua lucrare prezentata pentru verificare.  

• posibilitatea de a adera la un sistem național prin baza de date de schimb între 
universități: textele fiind supuse verificării sunt, comparate nu numai cu:  

o resursele Internet  
o resursele sistemului WWW.SISTEMANTIPLAGIAT.RO  
o baza de date a resurselor universității Valahia dar și cu conținutul bazei de 

date din alte universități care au aderat la programul de schimb de baze de 
date  
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5.2. Modul de implementare a verificării: 
- Rectorul universității numește un administrator de sistem. 
- Fiecare facultate numește un reprezentant care va fi persoană responsabilă cu 
verificarea tuturor lucrărilor științifice din cadrul facultății. Responsabilul va avea acces 
la sistem pe bază de cont și parolă. Repartiția conturilor se va face de către 
administratorul de sistem. 
- Responsabilii de facultății vor primi CD-urile cu documentele de verificat pe bază de 
calendar aprobat de decan. 
- Documentele ce urmează a fi verificate trebuie sa fie format doc, docx sau rtf cu un 
număr de maxim 400.000 de caractere. 
- Fiecare verificare se finalizează cu un raport de similitudine. 

 
5.3.Modul de interpretare a rezultatelor: 
 Raportul de similitudine facilitează evaluarea originalității textului analizat, determină în ce 
măsură a fost compilat sau copiat documentul și indică numărul de fragmente 
împrumutate.  
 
5.3.1. Coeficienții de similitudine  

Coeficienții de similitudine:  
• Determină măsura în care documentul este format din fragmente identice cu cele 
descoperite în alte texte,  
• Indică procentul numărului de cuvinte găsite în alte texte față de numărul total de 
cuvinte din documentul analizat,  
• Pentru calcularea coeficientului de similitudine 1, sunt luate în considerare toate 
frazele descoperite de sistem în alte documente; pentru calcularea coeficientului de 
similitudine 2, sunt luate în considerare numai frazele a căror lungime depășește limita 
coeficientului de similitudine 2 (valoarea inițială a limitei este de 25 de cuvinte, 
așadar sistemul calculează procentul din text care conține fragmente similare care 
depășesc 25 de cuvinte),  
• ținând cont de lungimea frazelor descoperite, coeficientul de similitudine 2 este 
mult mai eficient în descoperirea împrumuturilor neautorizate; coeficientul de 
similitudine 1 este util pentru evaluarea limbajului autorului, el evidențiind frazele 
utilizate frecvent.  
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5.3.2. Funcțiile Raportului de similitudine  

• Lista derulantă cu cele mai lungi 10 fragmente care au fost identificate ca fiind 
similare cu fragmentele găsite în documentele sursă,  

• Listele cu documentele care conțin fragmentele identificate ca fiind identice cu 
textul analizat, documente care se găsesc în baza de date mamă, în bazele de date 
ale altor facultăți și pe Internet,  

• posibilitatea de evidențiere a împrumuturilor descoperite,  
• determinarea gradului de similitudine într-un fragment anume,  
• determinarea numărului de fragmente care provin dintr-o singură sursă.  
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5.3.3. Cuprinsul Raportului de asemănare  
Descrierea culorilor care apar în cuprinsul Raportului de Similitudine:  
1. verde – reprezintă fragmentele care provin din sursele Internetului din intreaga 
lume,  
2. roșu – reprezintă fragmentele care provin din bazele de date: interna și externa 
(ex. alte facultăți),  
3. albastru – reprezintă fragmentele care au fost evidențiate prin folosirea 
funcțiilor care sa află în listele derulante.  

 

 
5.3.4. Interpretarea raportului de similitudine  
Interpretarea raportului se face de către conducătorul științific împreună cu studentul 
îndrumat pentru lucrările de licență, masterat, doctorat și de către echipa de recenzori 
pentru lucrările ce urmează a fi publicate în revistele universității. 
Pentru a face o interpretare exactă a Raportului de similitudine, trebuie realizate 
următoarele operațiuni:  

• trebuie verificată valoarea coeficienților de similitudine; 
• trebuie sa se analizeze lista cu “ Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind 
similare” ( sunt considerate suspicioase fragmentele cu un număr de cuvinte mai mare 
de 200, de aceea necesita o verificare atenta; dacă acest fel de fragmente există, ele 
trebuie găsite, prin folosirea linkului “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă 
aceste fragmente sunt citate), derulați lista cu “Documente care conțin fragmente 
similare”, luând în vedere mai ales documentele care cuprind fragmente care depășesc 
limita coeficientului de asemănare 2 (acestea sunt însemnate cu litere îngroșate). În 
cazul în care apar astfel de documente, mai ales dacă se află la începutul listei, trebuie 
folosit linkul “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă acestea sunt fraze scurte 
împrăștiate pe întregul document (în acest caz putem să le considerăm ca împrumuturi 
întâmplătoare), sau sunt fragmente lungi de text care sunt învecinate și separate doar 
prin fraze scurte (acest fel de situație va trezi bănuieli),  
În cazul în care apar orice fel de bănuieli , Raportul de similitudine trebuie sa fie supus 
unei analize exacte, care se bazează, în afară de folosirea funcțiilor Raportului de 
similitudine prezentate în punctele 1-3, pe analiza exactă a cuprinsului documentului, 
ținându-se cont de însemnarea fragmentelor, care au fost descoperite de către sistem 
în alte texte.  

 
 



 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ 
Cod document 

PO 07.27 
 

VERIFICARE ANTI-PLAGIAT 
 

Pag./Total pag. 6/7 
Data  
Ediţie/Revizie 3/ 0 1 2 3 4 5 

 

F 422.2014.Ed.1                                                  SMC/PO/PO 07.27 
 

 
 
 
 

5.4. Pragurile acceptabile pentru lucrările verificate: 
 

• Lucrare de licență - este considerata suspicioasa depășirea pragului de 50% 
pentru coeficientul de similitudine 1 și 20% pentru coeficientul de similitudine 2),  
• Lucrare de dizertație - este considerata suspicioasa depășirea pragului de 40% 
pentru coeficientul de similitudine 1 și 10% pentru coeficientul de similitudine 2),  
• Lucrare de doctorat - este considerata suspicioasa depășirea pragului de 30% 
pentru coeficientul de similitudine 1 și 5% pentru coeficientul de similitudine 2),  
• Lucrări științifice pentru reviste - este considerata suspicioasa depășirea pragului 
de 50% pentru coeficientul de similitudine 1 și 5% pentru coeficientul de similitudine 2),  

 
Interpretarea rapoartelor se va concentra pe coeficientul de similitudine 2. 
 
5.5. Taxe și condiții: 
  
 Taxa aplicată pentru studenții ciclului I (licență) are următoarele valori: 

Taxa verificare plagiat lucrări de diplomă/licenţă – prima și a doua verificare a aceluiași 
document – gratuit; de la a treia verificare a aceluiași document se va plăti contravaloarea 
taxei prevăzute în tabelul cu „Taxele şi cuantumurile acestora pentru anul universitar...” şi 
aprobate de către Senatul UVT pentru anul universitar respectiv. 
 

Taxa aplicată pentru studenții ciclului II (master) are următoarele valori: 
Taxa verificare plagiat – prima verificare – gratuit; de la a doua verificare a aceluiași 

document se va plăti contravaloarea taxei prevăzute în tabelul cu „Taxele şi cuantumurile 
acestora pentru anul universitar...” şi aprobate de către Senatul UVT pentru anul 
universitar respectiv. 

 
Pentru studenți aflați la ciclul III (doctorat) taxa de verificare are următoarele valori: 
Taxa verificare plagiat – prima verificare – gratuit; de la a doua verificare a aceluiași 

document se va plăti contravaloarea taxei prevăzute în tabelul cu „Taxele şi cuantumurile 
acestora pentru anul universitar...” şi aprobate de către Senatul UVT pentru anul 
universitar respectiv. 

 
Fiecare lucrare ce urmează a fi introdusă în sistem beneficiază de o verificare gratuită. 
În situațiile în care coeficienții de similitudine 1 și 2 depășesc valorile prevăzute la punctul 
5.4. este obligatorie o nouă verificare. Următoarea verificare se poate face gratuit/contra 
cost, conform taxelor menţionate în paragrafele anterioare.   
Recomandarea de verificare suplimentară se face de către conducătorul științific după 
analiza raportului de similitudine inițial care depășește pragul de asemănare specificat. 

 
Personalul didactic și de cercetare titular al Universității „Valahia” din Târgoviște 
beneficiază de utilizarea gratuită a sistemului de verificare anti-plagiat pentru verificarea 
lucrărilor științifice proprii, în vederea publicării acestora. 
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6. RESPONSABILITĂȚI 
 

- Administratorul de sistem: de a acorda și gestiona conturile de utilizatori; de a 
încarcă documentele verificate in baza de date a universității; de a menține legătura cu 
furnizorii aplicației . 
- Responsabilii de facultăți: de a introduce in sistem pentru verificare documentele 
primite și de a returna coordonatorilor științifici rapoartele de similitudine; de a solicita 
copii după dovada taxelor pentru verificările suplimentare. 
- Conducătorii științifici: de a își însuși și interpreta raportul de similitudine și, după 
caz, de a solicita reverificarea lucrării.  

 
 7.  ÎNREGISTRĂRI 
 

- Planificarea calendaristică a verificărilor anti-plagiat. 
- Raportul de similitudine. 
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