
Condiţii de evaluare a lucrărilor de disertaţie prin ”Sistemantiplagiat.ro”, 

începând cu promoţiile din 2021 

 

Începând cu anul universitar 2020-2021, Metodologia de îndrumare şi elaborare a 
lucrărilor de licenţă şi disertaţie a Facultăţii de Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 3 din 17.10.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului 
Facultăţii nr. 1 din 6.01.2015 se completează, potrivit Hotărârii de Senat nr. 150 din 29 octombrie 
2020,  cu o nouă anexă – Anexa 6 – Condiţii de evaluare a lucrărilor de disertaţie prin 
”Sistemantiplagiat.ro”, după cum urmează: 

„1.2. Condiţii de evaluare a lucrărilor de disertaţie prin ”Sistemantiplagiat.ro” 

Pentru evaluarea conţinutului lucrării de disertaţie se va utiliza la nivelul Universităţii ”Dunărea de 
Jos” din Galaţi ”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 ştiinţifice, respectării standardelor de calitate și de etică profesională, 
inclusiv cu privire la existenţa plagiatului.  

Lucrările de disertaţie ce urmează a fi verificate se transmit exclusiv în unul dintre 
formatele: DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB și neprotejate 
prin parolă, cu o lună înainte de prima zi de înscriere la examenul de finalizarea a studiilor 
universitare de masterat (până la 12.06.2021), pe următoarele adrese de email: 
emirica@ugal.ro, cmirica@ugal.ro.  
 
În urma verificării lucrării de disertaţie se va completa un ”raport antiplagiat” care se va 
trimite pe email cadrului didactic îndrumător şi masterandului cu confirmare de primire, 
după care acesta se va atașa la lucrarea de disertaţie pentru înscriere. Pentru acest demers 
sunt necesare următoarele informaţii: titlul lucrării; autorul/autorii; tipul documentului 
(carte, îndrumar, teză de doctorat, articol, etc.). 
 
Raportul antiplagiat generează coeficienţii 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 faţă 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 conţin minimum 5 cuvinte găsite în baza 
de date proprie a universităţii, a altor universităţi afiliate, RefBooks sau surse de pe Internet (cu 
excepţia 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 independenţa lingvistică a autorului lucrării.  
Limita acceptată în Facultatea de Știinţe Juridice, Sociale și Politice pentru lucrarea de 
disertaţie este de maximum 75%. 
 
Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) – este o valoare procentuală care determină nivelul de 
împrumuturi care conţin minimum 25 de cuvinte găsite în bazele menţionate mai sus (cu excepţia 
extraselor din actele juridice găsite în Baza de Date Legislativă-BDL). O valoare mare a lui CS2 este 
un semnal foarte sigur al prezenţei unor împrumuturi neautorizate în document.  
Limita acceptată în instituţia noastră este de maximum 20%. 
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În legătură cu termenul de plagiat, în conformitate cu Legea 206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare sunt acceptate următoarele definiţii pentru 
următorii termeni: 
 
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. 
 
 

DECANATUL 

  


