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UNIVERSITATEA 

 “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”  
din Piteşti 

 

 

Procedură operațională privind verificarea 

antiplagiat  

a lucrărilor de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie) 
(anexă la REGULAMENT PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR – 2021, 

aprobat în aprobat de Senatul universitar al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” 

 în şedinţa din 15 aprilie 2021). 

 
A. ASIGURAREA ORIGINALITĂŢII CONŢINUTULUI LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI 

DE DIZERTAŢIE 

 

1. Procesul de verificare antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi 

dizertație reprezintă o componentă a sistemului de management al calităţii. Verificarea antiplagiat a 

lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat asigură respectarea eticii şi 

integrității muncii ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor. Verificarea antiplagiat a lucrărilor de 

finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat se face sistematic şi planificat în cadrul 

facultăţilor. 

2. Toate lucrările ştiinţifice, proiecte de diplomă/lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, eseuri, 

referate, rapoarte trebuie să fie produsul propriei cercetări a autorilor. 

3. Lucrările de licență şi cele de dizertaţie trebuie să aibă un conținut original. Îndrumătorii / 

conducătorii științifici ai lucrărilor de licență și disertație răspund în mod solidar cu autorii acestora de 

asigurarea originalității conținutului acestora. 

4. Originalitatea lucrărilor de licență şi de dizertaţie vizează: 

• Maniera de concepere și de realizare a lucrării;  

• Sursele de informare: i) lucrarea va avea o bibliografie organizată pe tipuri de surse; ii) sunt 

considerate surse doar lucrările de specialitate publicate la edituri recunoscute ori indexate în baze 

de date internaționale specifice sau reviste de specialitate; iii) este interzisă preluarea de informații 

de pe pagini de internet fără control asupra sursei ori unde se găsesc materiale care nu respectă 

regulile privind drepturile de autor (de exemplu: wikipedia, scribd etc.); iv) sunt considerate surse 

site-urile oficiale ale instituțiilor ce prezintă relevanță pentru lucrare, precum și site-urile 

instanțelor naționale ori internaționale; v) comunicările științifice având conținut relevant sunt 

considerate surse indiferent dacă apar în format fizic sau în format electronic.  

• Preluarea informațiilor, cu respectarea dreptului de autor: studentul va indica toate sursele utilizate 

ori consultate. Sursele utilizate se vor indica în note de subsol, iar textele preluate se vor marca în 

ghilimele, cu font format italic. Sursele consultate vor fi adăugate la bibliografie.  

• Respectarea regulilor anti-plagiat. Plagiatul semnifică „însușirea integrală sau parțială de către o 

persoană a unei opere literare, științifice, a ideilor ce aparțin altei persoane și prezentarea acestora 

drept creație personală”. Conform art. 4, litera d) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, plagiatul este „expunerea într-o operă 

scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, 

demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv 

în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele 

originale”.  

• Nerespectarea normelor privitoare la etica cercetării permite cadrului didactic coordonator să 

refuze accesul la susținerea lucrării.  

5. Este considerată plagiat: 
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a. Copierea directă din alte surse şi însuşirea muncii altcuiva. Toate enunţurile preluate, chiar şi 

între ghilimele, nu reprezintă contribuţia autorului şi trebuie să aibă referinţe. Citatele, de regulă, scrise 

cu litere italice, nu nu ar trebui să depășească mai mult de 10% din textul lucrării, citatele în text nu ar 

trebui să fie mai lungi de 40 de cuvinte/3 rânduri, iar  citatele mai lungi de 40 de cuvinte se separă în 

bloc de text + margini & spațiere. 

b. Copierea structurii altei lucrări ştiinţifice fără menţionarea sursei. 

c. Nespecificarea cu acurateţe a referinţelor bibliografice. În cadrul redactării lucrărilor ştiinţifice, 

atunci când sunt prezentate date sau afirmaţii ale altor autori, acestea trebuie trecute ca note de subsol 

cu trimiteri la sursa materialului sau referinţe bibliografice complete; în caz contrar, respectivele date 

sau afirmaţii vor fi considerate ca fiind plagiate. Micile modificări de natură cosmetică sau simplele 

omisiuni nu reprezintă parafrază, ci o CITARE. 

d. Auto-plagiatul. Reproducerea structurii, informaţiei, datelor, rezultatelor, textelor din lucrări 

anterioare ale autorilor, fără a delimita clar informaţia suplimentară din lucrarea curentă. 

6. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii, considerate ca aparţinând n 

noţiunilor de bază din specialitatea respectivă, folosirea unor noţiuni de cultură generală sau a unor 

expresii consacrate al căror autor s-a pierdut În timp sau folosirea reinterpretări/or sau reformularea din 

diverse paragrafe etc.  

 

B. EVALUAREA ORIGINALITĂŢII CONŢINUTULUI LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI 

DE DISERTAŢIE ÎN RAPORT CU SURSELE ONLINE SI CELE ÎN FORMAT DIGITAL 

 

6. Pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute în raport cu 

sursele online si cele în format digital, se vor aplica următoarele proceduri: 

a. absolvenții vor depune împreună cu lucrarea de licenţă/disertaţie o declaraţie pe proprie 

răspundere privind autenticitatea lucrării (anexă la Regulamentul privind examenul de 

finalizare a studiilor); 

b. absolvenții vor depune împreună cu lucrarea de licenţă/disertaţie pe suport electronic o 

declaraţie de conformitate (anexă la prezenta procedură) din care să rezulte că lucrarea tipărită 

pe suport de hârtie este identică cu copia digitală a lucrării depusă pe suport electronic; 

c. îndrumătorii / conducătorii științifici trebuie să verifice lucrarea de licenţă/disertaţie digitală cu 

un program informatic de detectare a plagiatului (www.detectarepalgiat.ro; plagiatisma.net; 

https://plagiarism-detector.com etc.) și în funcție de conținutul raportului de similitudine se 

stabilește dacă lucrarea întruneşte sau nu întruneşte condiţiile pentru a fi susţinută în sesiunea 

examenului de licență sau disertaţie pentru care s-a înscris absolventul. 

d. verificarea se face obligatoriu după depunerea lucrărilor de licență și disertație pentru susținere. 

Îndrumătorii / conducătorii științifici  poate verifica, cu titlul opțional, lucrările și în perioada 

de elaborare. 

e. În urma verificării obligatorii se va genera raportul de similitudine, care va fi semnat de 

îndrumătorii / conducătorii științifici pe fiecare pagină și va avea pe prima pagina viza ”Admis” 

sau ”Respins” a acestuia însoțită de semnătură. 

f. Raportul de similitudine are rolul de a asista conducătorul științific, căruia îi revine decizia 

finală cu privire la susținerea lucrării. 

g. Raportul de similitudine se anexează la lucrarea de licenţă sau disertaţie ce urmează să fie 

susţinută. 

h. Pentru a stabili gradul de similitudine se vor elimina: 

• citările și parafrazările, dacă îndeplinesc normele de citare; 

• ”cunoașterea comună/universală”; 

• bibliografia, cuprinsul, anexele; 

• notele de subsol/referinţele; 

• frazele cu lungime de maxim 25 de cuvinte, reprezentând  limbajul de specialitate (limbajul 

tehnic sau ştiinţific şi juridic, caracterizate de uniformitate, şi care nu poate fi folosit în mod 

diferit, ci reclamând o utilizare întocmai de către utilizator.  

i. După eliminările menţionate la paragraful anterior procentul de similitudine nu poate depăși 

30%. 

http://www.detectarepalgiat.ro/
https://plagiarism-detector.com/
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j. Dacă procentul de similitudine este de maxim 30% lucrarea este admisă pentru susţinere. 

C. EVALUAREA ORIGINALITĂŢII CONŢINUTULUI LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI 

DE DISERTAŢIE ÎN RAPORT CU SURSELE TIPĂRITE (ÎN FORMAT FIZIC) 

 

7. Pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute în raport cu 

sursele în format fizic (tipărite), se vor aplica următoarele proceduri: 

a. îndrumătorii / conducătorii științifici trebuie să verifice lucrarea de licenţă/disertaţie și în raport 

cu manualele, cursurile și cărțile indicate în bibliografie sau alte materiale necitate. 

b. dacă în urma verificării obligatorii se constată similitudine, indiferent de dimensiune,   

îndrumătorii / conducătorii științifici vor întocmi un referat, pe care îl vor înainta decanilor și în 

care vor descrie situația, menționând materialele în raport de care s-au constatat similitudini și 

vor estima procentul de similitudine. 

c. îndrumătorii / conducătorii științifici vor propune respingerea lucrării de licență sau dizertație 

de la susținere dacă procentul de similitudine estimat depășește 30%. 

d. îndrumătorii / conducătorii științifici vor propune respingerea lucrării de licență sau dizertație 

de la susținere prin referatul înaintat decanului și în cazul în care procentul este mai mic de 

30%, dar în urma verificării constată preluări importante din manualele, cursurile și cărțile 

indicate în bibliografie sau alte materiale necitate, fără să fie citate sursele respective, citate de 

dimensiuni neconforme, parafrazări cosmetice, modificări de date sau alte abateri de la etica 

cercetării științifice.  

 

D. ALTE EVALUĂRI ALE ORIGINALITĂŢII CONŢINUTULUI LUCRĂRILOR DE 

LICENŢĂ ŞI DE DISERTAŢIE  

 

8. Îndrumătorii / conducătorii științifici vor propune respingerea lucrării de licență sau 

dizertație de la susținere, întocmind un referat adresat decanului și în cazul în care constată plagiatul 

printr-o altă metodă sau falsificarea de date ori falsificarea calității de autor al lucrării de 

licență/disertație prin cumpărare, comercializare sau alte modalități.  

 

E. PROCEDURA ÎN CAZUL ÎN CARE PROCENTUL DE EVALUAREA ORIGINALITĂŢII 

CONŢINUTULUI LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI DE DIZERTAŢIE 

 

9. Dacă procentul de similitudine depăşeşte 30% sau se constată plagiatul printr-o altă metodă 

sau falsificarea calității de autor al lucrării de licență sau disertație prin cumpărare, comercializare sau 

alte modalități, iar decizia conducătorului științific este de a respinge lucrarea, atunci se va urma 

următoarea procedura pentru a se stabili dacă absolventul are dreptul să se prezinte la examenul de 

finalizare a studiilor sau pierde acest drept: 

a. Lucrările de licenţă/disertaţie respinse de către îndrumători / conducătorii științifici vor fi 

repartizate de către decanul facultăţii la care este înmatriculat studentul respectiv unei comisii 

formată din cele puţin două cadre didactice de la discipline aflate în aria ştiinţifică abordată de 

lucrarea în cauză sau de la discipline înrudite.  

b. Comisia va întocmi un al II-lea referat / raport de similitudine prin care vor investiga dacă 

procentul de similitudine sau motivele de respingere formulate în referatul îndrumătorul/ 

conducătorului științific se confirmă și vor propune fie validarea respingerii fie, argumentat, 

anularea respingerii. 

c. În cazul în care motivele iniţiale de respingere nu se susţin în al II-lea referat, întocmit de către 

comisia numită, iar aceasta din urmă propune anularea respingerii, atunci studentul are dreptul 

să susţină lucrarea în acea sesiune.  

d. Dacă motivele din referatul iniţial se confirmă, studentul nu va putea susţine lucrarea în 

sesiunea respectivă.  

e. Lista candidaţilor ale căror lucrări de licenţă/disertaţie sunt respinse de conducătorul ştiinţific 

se afişează cu cel puţin două zile înaintea susţinerii lucrărilor de licenţă/disertaţie.  

f. Candidaţii respectivi pierd dreptul de a se prezenta la examen (ei nu pot susţine nici prima 

probă a examenului de finalizare a studiilor) şi sunt consideraţi nepromovaţi la examenul de 
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licenţă/disertaţie. Ei vor reface lucrarea în baza observaţiilor formulate în referatul întocmit, 

putându-se prezenta, pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie, la o sesiune ulterioară.  

g. Decizia privind participarea / neparticiparea studentului la examenul de finalizare a studiilor 

aparține decanului facultăţii la care este înmatriculat studentul respectiv, care va elabora o notă 

de serviciu și la care va anexa raportul de similitudine sau referatul inițial, referatele comisiilor.  

h. Cazul va fi adus de decan la cunoștința Comisiei de etică care va investiga cazul. 

 

F. ALTE SITUAȚII 

 
10. În cazul în care frauda sau tentativa de fraudă datorată prezentării unor lucrări de licenţă sau 

disertaţie plagiate (fără citarea surselor), copiate ori procurate prin cumpărare sau pe alte căi se 

constată în timpul examenului de finalizare a studiilor, studentul se sancţionează cu excluderea din 

examen. Cazul se consemnează într-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examen, 

însoţit, după caz, de probele care să ateste realitatea faptei. Cazul va fi adus de președintele comisiei de 

licență/președintele comisiei de susținere la cunoștința Comisiei de etică care va investiga cazul. 

  
 

Prezenta procedură operațională a fost aprobată de Senatul universitar al Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu” în şedinţa din 15 aprilie 2021. 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

 
Subsemnatul(a) _______________________________________ absolvent(ă) al (a) Facultăţii 

__________________________________________, din Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 

Pitești, promoţia _________ , programul de studii _________________________________________ , 

declar pe proprie răspundere că exemplarul electronic / digital al lucrării de licenţă/disertaţie predat la 

secretariatul facultății în vederea susținerii și verificării antiplagiat este identic cu exemplarul tipărit. 

 

 

Data ______                                                            Numele și prenumele_______________________ 

        Semnătura_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

 
Subsemnatul(a) _______________________________________ absolvent(ă) al (a) Facultăţii 

__________________________________________, din Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 

Pitești, promoţia _________ , programul de studii _________________________________________ , 

declar pe proprie răspundere că exemplarul electronic / digital al lucrării de licenţă/disertaţie predat la 

secretariatul facultății în vederea susținerii și verificării antiplagiat este identic cu exemplarul tipărit. 

 

 

Data ______                                                            Numele și prenumele_______________________ 

        Semnătura_______________________ 

 


