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PROCEDURA PRIVIND VERIFICAREA ANTIPLAGIAT 

A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

 

Cadrul general 

Procedura definește modul în care se va derula verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și 

disertație elaborate de candidații la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și 

master organizate de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

 

Specificaţii 

1. La nivelul fiecărei facultăți, decanul va desemna un responsabil cu verificarea antiplagiat 

intermediară (care se desfășoară anterior verificării finale și preluării lucrării în baza de 

date internă), care va avea acces la calculatorul/calculatoarele din cadrul sistemului 

informatic al facultății, pe care este instalat programul antiplagiat plagiarism detector și 

va efectua verificările intermediare față de resursele Internet. 

2. Verificările intermediare față de baza de date internă se vor realiza pe două calculatoare 

conectate prin rețea la server-ul PDAS, instalate la rectorat (unul) și la administratorul de 

rețea (unul). 

3. Pentru verificarea intermediară față de baza de date internă, transmiterea lucrărilor și 

rapoartelor se poate realiza prin intermediul oricărui mijloc electronic: 

a. email antiplagiat.intermediarUAB@gmail.com; 

b. suporturi de memorie externă amovibile (stick, CD/DVD, card de memorie etc.). 

4. Verificările finale, atât față de baza de date internă, cât și față de Internet, vor fi realizate 

numai pe server-ul PDAS, de către responsabilul/responsabilii cu verificarea antiplagiat 

la nivelul universității, numiți prin decizia rectorului. 

5. Toate lucrările de licență și disertație elaborate în vederea susținerii examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și master, în sesiunea iulie 2021, vor fi 

transmise, de către conducătorul științific, pentru verificarea finală antiplagiat pe adresa 
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de email antiplagiat.finalUAB@gmail.com. Lucrările vor fi transmise în forma „finală” 

(care conține pagini de gardă, cuprins, corpul principal al lucrării, respectiv capitole și 

subcapitole, bibliografie) pentru susținere, într-un singur document cu extensia .doc sau 

.docx, denumit astfel: 

Acronimul programului de studii_numele si prenumele studentului_2021.extensie 

Acronimul programului de studii poate fi: 

FB, CIG, MFBA, MSIFC, MG, MK, ECTS, MGO, MKCA, AACTS  

6. În termen de 72 de ore de la primirea lucrării, responsabilul/responsabilii cu verificarea 

antiplagiat la nivelul universității transmite/transmit prin email conducătorului științific 

rapoartele de verificare antiplagiat generate de Plagiarism Detector (față de internet, 

respectiv față de baza de date internă a Universității „ARTIFEX” din București). 

7. Conducătorul științific va analiza conținutul raportului, prin prisma următoarelor criterii: 

a. Dacă lucrarea conține porţiuni mari de text marcate de către program ca fiind 

asemănătoare; 

b. Dacă programul indică un număr prea mare de potenţiale împrumuturi dintr-o 

anumită sursă; 

c. Dacă se constată o similitudine semnificativă între tematica lucrării verificate şi 

potenţialele surse de împrumuturi.  

La analiza raportului de către conducătorul științific, se recomandă a se avea în vedere 

următoarele praguri de alertă: 

a. Pentru lucrări de licență: 30% (text citat + text necorespunzător); 

b. Pentru lucrări de disertație: 25% (text citat + text necorespunzător). 
 

8. Depășirea pragurilor de alertă recomandate impune reconsiderarea textelor vizate și, 

implicit, o nouă verificare și emiterea unor noi rapoarte de verificare antiplagiat. 

9. În cazul în care, în urma analizei, conducătorul științific consideră că nu există 

suspiciuni, va completa și semna avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, 

conform modelului prezentat în anexă.  

10. Avizul trebuie validat de responsabilul/responsabilii cu verificarea antiplagiat la nivelul 

universității.  

11. În urma validării, se imprimă prima pagină din fiecare raport de verificare antiplagiat 

finală (Internet, respectiv baza de date internă), generat de Plagiarism Detector, care se 

semnează atât de responsabilul cu verificarea antiplagiat, cât și de conducătorul științific. 

12. Avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, semnat de conducătorul științific 

și validat de responsabilul/responsabilii cu verificarea antiplagiat la nivelul universității, 
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însoțit de prima pagină din fiecare raport de verificare antiplagiat finală (Internet, 

respectiv baza de date internă), generat de Plagiarism Detector, semnate atât de 

responsabilul cu verificarea antiplagiat, cât și de conducătorul științific, se înmânează 

studentului de conducătorul științific și se atașează de student la dosarul de înscriere la 

examenul de finalizare a studiilor.  

13. Responsabilul/responsabilii cu verificarea antiplagiat la nivelul universității procedează 

la preluarea definitivă a lucrării în format electronic în baza de date internă.  

14. După preluarea definitivă a lucrării în baza de date internă, responsabilul/responsabilii cu 

verificarea antiplagiat la nivelul universității asigură imprimarea acesteia, prin mijloacele 

tehnice ale Universității și transmiterea către secretariatul programului respectiv, în 

vederea punerii la dispoziția comisiei de examen.  
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  Aviz  

Responsabil verificare antiplagiat 

 

 

 

 

AVIZ PRIVIND ADMITEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

 PENTRU A FI SUSȚINUTĂ ÎN CADRUL   

EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE 

 

 Subsemnatul, ..................................................................................................................., 

conducător științific al lucrării de licență / disertație cu titlul ........................................................ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Autor: ........................................................................................................................................... 

Program de studii: ........................................................................................................................ 

am luat la cunoștință rapoartele de verificare antiplagiat (cu baza de date internă și cu rețeaua 

Internet) atașate și sunt de acord ca lucrarea să fie preluată în baza de date internă a Universității 

„ARTIFEX” din București și admisă pentru a fi susținută public în cadrul examenului de 

finalizare a studiilor universitare, sesiunea iulie 2021. 

 

Data,        Conducător științific, 

..........        ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


