
 

 

 

CONDIȚII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE 
PRIN SISTEMANTIPLAGIAT.RO 

Sesiunea Iulie 2022 
 

Pentru evaluarea conținutului lucrării de disertație se va utiliza la nivelul Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați softul „Sistemantiplagiat.ro”. Acesta este un instrument online 
dedicat comparării documentelor în format text, recunoscut de CNATDCU şi utilizat în vederea 
stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice, respectării standardelor de calitate și 
de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului.  

Lucrările de disertație ce urmează a fi verificate se transmit, de către masteranzi 
către cadrul didactic îndrumător, într-unul din formatele: .doc, .docx sau .pdf, cu 
dimensiunea maximum admisă de 20 MB și neprotejate prin parolă, conform calendarului 
stabilit. Ulterior, cadrul didactic coordonator va transmite către persoanele desemnate la 
nivel de facultate pentru verificarea lucrărilor de disertație cu serviciul online 
sistemantiplagiat.ro, o arhivă cu toate lucrările pe care le coordonează, potrivit calendarului 
stabilit. Persoanele desemnate să facă verificarea vor transmite cadrelor didactice îndrumătoare 
rezultatele obținute conform Raportului antiplagiat și eventualele observații sau Procesul Verbal 
final, dacă lucrarea îndeplinește condițiile de originalitate.  

În urma verificării lucrării de disertație care îndeplinește condițiile de originalitate se va 
completa un Proces Verbal de evaluare a originalității lucrării care se va trimite pe email 
cadrului didactic coordonator care îl va retransmite masterandului cu confirmare de primire, pe 
care acesta îl va atașa la lucrarea de disertație în vederea înscrierii.  

În cazul masteranzilor pentru care rezultatul de originalitate obținut nu este favorabil, 
aceștia vor primi răspuns în acest sens și li se va acorda un termen de 3-5 zile, conform 
calendarului stabilit pentru a reface aspectele semnalate care depășesc procentele permise. 

Fiecare masterand are dreptul la 2 verificări prin softul antiplagiat. 

După primirea raportului antiplagiat (favorabil), lucrarea nu se va mai modifica; 
masterandul va face mențiune în acest sens în Declarația pe propria răspundere. 

 

 



 

 

Detalii privind raportul antiplagiat: 

Raportul antiplagiat generează coeficienții de similitudine, care arată procentele 
împrumuturilor identificate în documentul analizat, indicând măsura în care documentul este 
format din fragmente identice cu cele descoperite în alte texte, precum și procentul numărului de 
cuvinte găsite în alte texte față de numărul total de cuvinte din documentul analizat.  

Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) - este o valoare (exprimată ca procentaj) care 
specifică nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse/fraze care conțin minimum 5 cuvinte 
găsite în baza de date proprie a universității, a altor universități afiliate, RefBooks sau surse de pe 
Internet (cu excepția extraselor din actele juridice găsite în Baza de Date Legislativă-BDL). O 
valoare mare a lui CS1 poate indica o utilizare excesivă a împrumuturilor. Coeficientul de 
Similitudine 1 este utilizat în principal pentru a examina independența lingvistică a autorului 
lucrării. Limita acceptată în Facultatea de Drept şi Științe Administrative pentru lucrarea de 
disertație este de maximum 75%.  

Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) – este o valoare procentuală care determină nivelul 
de împrumuturi care conțin minimum 25 de cuvinte găsite în bazele menționate mai sus (cu 
excepția extraselor din actele juridice găsite în Baza de Date Legislativă-BDL). O valoare mare a 
lui CS2 este un semnal foarte sigur al prezenței unor împrumuturi neautorizate în document. 
Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 20%.  

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. 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

 



 

 

 

CALENDAR  
pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de originalitate a lucrărilor 

de disertație prin Sistemantiplagiat.ro 
Sesiunea Iulie 2022 

 
Data Specificații 

până la data de  
15 iunie 2022 

Transmiterea de către masteranzi a lucrărilor de disertație către cadrul 
didactic îndrumător 

16 iunie 2022 Cadrul didactic coordonator va transmite o arhivă cu toate lucrările pe 
care le îndrumă către persoanele desemnate la nivel de facultate pentru 
verificarea prin Sistemantiplagiat.ro 

17 – 22 iunie 2022 Verificarea lucrărilor de disertație prin Sistemantiplagiat.ro 
23 iunie 2022 Transmiterea Raportului antiplagiat către cadrele didactice îndrumătoare 

și  a Procesului Verbal de evaluare a originalității lucrării  
24 iunie 2022 Comunicarea către masteranzi de către cadrul didactic coordonator a 

rezultatelor obținute conform Raportului antiplagiat și Procesul Verbal 
de evaluare a originalității lucrării 

29 iunie 2022 Retransmiterea lucrărilor de disertație modificate de către masteranzii 
care au înregistrat un rezultat nefavorabil la prima verificare prin 
Sistemantiplagiat.ro către cadrul didactic îndrumător 

30 iunie 2022 Cadrul didactic coordonator va retransmite o arhivă cu toate lucrările de 
disertație modificate de către masteranzii care au înregistrat un rezultat 
nefavorabil la prima verificare prin Sistemantiplagiat.ro, către 
persoanele desemnate la nivel de facultate pentru verificarea prin 
Sistemantiplagiat.ro 

1-4 iulie 2022 Reverificarea lucrărilor de disertație prin Sistemantiplagiat.ro 
5 iulie 2022 Transmiterea Procesului Verbal de evaluare a originalității lucrării către 

cadrele didactice îndrumătoare și către masteranzi conform celui de-al 
doilea Raport antiplagiat 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

DECLARAȚIE 
 
 

Subsemnatul(a) __________________________________________________________, 

masterand(ă) al(a) Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, programul de studii de master  

_____________________________________________________________________________, 

înscris la examenul de disertație, Sesiunea ______________________________, declar pe 
propria răspundere că lucrarea de față este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele și pe 
baza informațiilor obținute din surse care au fost citate și indicate, conform normelor etice, în 
note și în bibliografii. 

Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că nici o parte din lucrare 
nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică. 

Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituții de 
învățământ superior în vederea obținerii vreunei diplome ori a unui grad sau titlu științific ori 
didactic. 

Declar că lucrarea este aceeași cu cea care a fost verificată prin Sistemantiplagiat.ro și că 
nu a mai fost modificată după primirea raportului antiplagiat favorabil și a Procesului Verbal 
final de evaluare a originalității lucrării. 

 

 

 Data,          Semnătura, 

 
 


