
 

 

 

 

Metodologie de verificare antiplagiat 

 

 

 

 

Având in vedere cerințele ARACIS și EAEVE aplicate sistemului de învățământ universitar și în concordanță 

cu principiile de etică și integritate universitară, verificarea lucrărilor de finalizare a studiilor (lucrare de licență / 

proiect de diplomă / disertație) cu ajutorul softurilor antiplagiat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

reprezintă o necesitate. 

În acest sens, verificarea lucrărilor se va realiza înainte de legarea/copertarea acestora, ca pretestare, astfel încât 

îndrumătorii științifici ai lucrărilor să primească în timp util o informare asupra indicelui de similitudine. 

Pentru realizarea acestui deziderat propunem următorul grafic de derulare a procesului de verificare a lucrărilor: 

• Studenții / masteranzii vor transmite lucrarea via mail în format PDF, cu aproximativ 30 zile anterior predării 

lucrărilor în forma finală, dar nu mai târziu de 10 zile anterior de începerea examenului de finalizare studii conform 

calendarului pentru finalizarea studiilor stabilit prin graficul de învățământ al anului universitar curent).  

• În subiectul mail-ului studentul specifică îndrumătorul științific și disciplina unde și-a efectuat lucrarea. 

• Vor fi utilizate următoarele adrese de email: 

antiplagiatfmvb@gmail.com  → pentru MV 

     antiplagiatcepa@gmail.com  → pentru CEPA 

antiplagiatmaster@gmail.com   → pentru MASTER 

• Documentul studenților / masteranzilor transmis ca document atașat la adresele de mail menționate, NU va 

conține declarația de autenticitate și bibliografia și va  fi denumit Nume_Prenume_an absolvire (ex. 

Ionescu_Andrei_2023). 

Verificarea lucrărilor conform graficului propus, va oferi un feed-back în timp util referitor la indicele de 

similitudine respectiv la eventualele surse plagiate, studenții având la dispoziție o perioadă de timp suficientă pentru 

a remedia acele porțiuni din lucrare care necesită schimbări, prevenind astfel situațiile nedorite. 

Procesul de verificare a lucrărilor de finalizare  a studiilor se va realiza cu ajutorul platformei TURNITIN, de 

către angajații Bibliotecii F.M.V. care vor lucra în echipe, conform unui grafic stabilit de către coordonatorul 

bibliotecii. 

După generarea raportului de similitudine, acesta va fi transmis  via mail studentului/masterandului și îndrumătorului 

științific. 

Pentru acceptarea lucrării, indice de similitudine trebuie să fie de maximum 25% în cazul lucrărilor cu 

componenta de cercetări personale (programe de studii de licență) și de maximum 40% pentru lucrările de disertație 

(master). 

Raportul de similitudine va fi predat de către fiecare absolvent secretarului comisiei de examen, în vederea  

arhivarii împreună cu restul documentelor din cadrul examenului de finalizare a studiilor. 
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