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"Plagiatul reprezintă însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, 

tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei alte persoane, indiferent de 

calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie 

proprie"1 

 

CALENDAR   PREDARE LUCRARE  DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE MASTER 

în vederea verificării  plagiatului 

 

Începând cu anul universitar 2018-2019, Facultatea de Jurnalism, Departamentul de Jurnalism, 

din cadrul Universității HYPERION din București a implementat programul de verificare antiplagiat a 

lucrărilor de licență/disertație. Documentele, în format Word, vor fi analizate prin intermediul platformei 

Plagiarism Detector. 

În acest sens, studenții ce urmează a se înscrie pentru susținerea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare vor preda lucrarea de licență/master în format electronic profesorului coordonator 

conform calendarului atasat, urmând ca documentele centralizate să fie transmise comisiei, conform 

aceluiași calendar pe adresa jurnalism.antiplagiat@gmail.com. 

Ce se analizează 

Pentru fiecare verificare antiplagiat, programul va genera un Raport, document care va determina 

proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul din bazele de date și de pe internet. 

`  

 

                                                           
1 Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată 

în M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004: http://www.cdep.ro/proiecte/2003/400/40/2/leg_pl442_03.pdf 

Nr.

crt. 
TIP ACTIVITATE TERMEN 

LIMITĂ 

1. PREDARE LUCRARE (în format electronic) PROFESORULUI 

COORDONATOR 
17.04.2021 

2. PREDAREA CĂTRE COMISIA DE VERIFICARE ANTIPLAGIAT 23.04-24.04 

2021 

3.  VERIFICARE  GRADULUI DE SIMILITUDINE ȘI ÎNTOCMIREA 

RAPORTULUI 
25.04-02.05 

2021 

4. TRANSMITERE RAPORT  PRIVIND  

ORIGINALITATEA/PLAGIATUL LUCRĂRII CĂTRE 

PROFESORUL COORDONATOR 

03.05-06.05 

2021 

5. REVIZUIREA/ELIMINAREA PASAJELOR INCRIMINATE 

(profesorul coordonator decide  dacă lucrarea poate fi refăcută  în timpul 

alocat) 

 

07.05–01.06 

2021 

6.  PREDAREA LUCRĂRII CĂTRE COMISIA DE VERIFICARE 

ANTIPLAGIAT  
04.06.-05.06 

2021 

7. REVERIFICAREA LUCRĂRII ȘI ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR 

OFICIALE  
06-07.06 2021 

8. COMUNICAREA REZULTATELOR 10.06 2021 
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Comisia antiplagiat recomandă următoarele praguri de alertă: 

   Procentul de conținut plagiat să nu depășească 7%; 

   Coeficientul ”citat” să nu depășească 20%. 

Comisia va elabora la finalul primei etape din calendar, cea a verificării, rapoarte privind 

originalitatea lucrărilor ce vor fi transmise spre analiză profesorului coordonator.  

În funcție de gravitatea situației acesta va decide dacă lucrarea va putea fi recorectată, pentru 

eliminarea pasajelor incriminate, în timp util până la cea de-a doua etapă, a reverificării și va comunica 

studentului, dar și comisiei, acest lucru. 

În cazul în care comisia constată, în urma examinării raportului, lucrarea nu trezește suspiciuni, 

se va da avizul ca lucrarea să fie admisă în vederea susținerii sale, prin completarea „Procesului verbal 

de control al originalității lucrării”. 

În cazul în care, din examinarea datelor raportului, în cea de-a doua etapă, a reverificării, se 

constată că studentul nu a reușit să atingă standardele impuse, lucrarea prezentând în continuare semne 

de plagiat, peste limita admisă, comisia va pregăti „Procesul verbal pentru neadmiterea lucrării” ce va fi 

predat atât conducerii Facultății, cât și secretariatului.  

Lista studenților acceptați pentru a susține examenul de licență  va fi afișată din timp online și/sau 

la avizierul Facultății. 

 

RECOMANDĂRI: 

 STUDENTUL TREBUIE SĂ PRECIZEZE, CONFORM NORMELOR DE 

REDACTARE ȘTIINȚIFICĂ, AUTORUL ŞI LUCRAREA DIN CARE ESTE 

PRELUAT CITATUL; CITATUL TREBUIE SĂ FIE ÎNCADRAT ÎNTRE 

GHILIMELE; 

 A NU SE UTILIZA ÎN MOD ABUZIV CITATUL! LUCRAREA DE 

LICENȚĂ/DISERTAȚIE NU REPREZINTĂ O COMPILAȚIE DE IDEI 

ENUNȚATE DE ALȚII; 

 AUTORUL ŞI LUCRAREA DIN CARE ESTE PRELUAT CITATUL TREBUIE 

INCLUSE OBLIGATORIU LA SECȚIUNEA BIBLIOGRAFIE!; 

 SURSA TREBUIE PRECIZATĂ ȘI ÎN CAZUL PRELUĂRII TABELELOR ŞI A 

GRAFICELOR; 

 FIECARE STUDENT ÎN PARTE SĂ ÎȘI VERIFICE PERSONAL GRADUL DE 

SIMILITUDINE AL LUCRĂRII APELÂND LA SOFTURILE EXISTENTE ÎN 

SPAȚIUL VIRTUAL; 

 LUCRĂRILE SĂ FIE TRANSMISE COMISIEI SPRE EVALUARE PROGRESIV, 

NU TOATE DEODATĂ, PENTRU A SE EVITA SUPRASOLICITAREA 

ACTIVITĂȚII COMISIEI ȘI PRIN URMARE ÎNTÂRZIEREA VERDICTULUI; 
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ATENȚIE! 

Studentul care nu-și predă lucrarea spre verificare conform graficului, sau a cărui lucrare este suspectă 

de plagiat chiar și după etapa reverificării, nu va avea dreptul de a susține examenul de licență/disertație! 

 

Procentul de plagiat general acceptat în cadrul Facultății de Jurnalism, Departamentul de 

Jurnalism din cadrul Universității HYPERION din București este de maxim 7% (fără luarea în calcul a 

citatelor). 

Profesorul coordinator va avea obligația de a semnala studentului erorile identificate și de a-i cere 

acestuia remedierea lor astfel încât pragurile recomandate să nu fie depășite. 

 

De asemenea comisia va urmări: 

 dacă lucrarea conține porțiuni mari de text (cel puțin 15 de cuvinte) identificate de 

sistem ca fiind asemănătoare; 

 dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi dintr-o singură sursă; 

 procentul de citate existent în textul analizat și dimensiunile acestora; 

 dacă intervine o coincidență între tematica lucrării analizate și potențialele 

împrumuturi; 

 dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor împrumuturi 

„mecanice”; 

 dacă lucrarea conține alertă privitoare la prezența mare a caracterelor dintr-un alfabet 

non-latin. 

 

Coeficienții de Similitudine2 ce trebuie avuți în vedere: 

 Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minim cinci 

cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente; 

   Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 15 

cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Coeficienții de similitudine determină măsura în care documentul este format din fragmente identice cu cele 

descoperite în alte texte; indică procentul numărului de cuvinte găsite în alte texte față de numărul total de 
cuvinte din documentul analizat 
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OBSERVAȚII 

 

Experiența academică indică existența următoarelor tipuri de plagiat: 

 Plagiatul direct, integral: „preluarea unui text [cuvânt cu cuvânt] şi folosirea acestuia 

în propriul text fără a cita autorul sursă. Se consideră plagiat direct şi situaţia în care, 

textul preluat este încadrat de propriile idei, dar lipsesc ghilimelele sau parafrazarea 

pentru textul preluat şi indicarea referinţei” 3; 

 Plagiatul prin parafrazarea inadecvată: „parafrazarea unui text cu schimbarea unor 

cuvinte şi redarea în forma sa originală, fără reformularea ideii sursă cu propriile 

cuvinte”4; 

 Plagiatul prin parafrazarea necitată: „folosirea cuvintelor proprii   pentru exprimarea 

ideilor altor autori”5; 

 Plagiatul prin nerespectarea obligaţiei de originalitate: „folosirea unui număr mare de 

paragrafe sau idei din sursele consultate, cu citarea acestora, dar în proporţie mult prea 

mare, astfel încât acestea alcătuiesc majoritatea lucrării”6; 

 Autoplagiatul: prezentarea sau publicarea aceleiaşi opere/cercetări sub un al titlu sau 

într-un  context diferit7. 

 

NU UITAȚI! 

Constituie plagiat8: 

 preluarea ideilor/teoriilor altei persoane fără referinţe; 

 compilaţia de fragmente din mai multe surse fără referinţe clare; 

 întrepătrunderea dintre fragmentele altor autori şi munca proprie; 

 preluarea unui text, cu modificarea unor expresii/cuvinte/inversarea unor 

capitole/subcapitole/paragrafe/etc; 

 omiterea marcajelor clare de citare în text; 

 prezentarea/publicarea aceleiaşi lucrări la mai multe întâlniri; 

 utilizarea greşită şi involuntară a materialelor/citatelor, din ignoranţă şi lipsit de 

intenţie; 

 furnizarea de informații incorecte cu privire la sursele de citare/ sursele 

bibliografice; 

 lipsa ghilimelelor de la citate. 

 

                                                           
3 M. Shafir, Reguli antiplagiat Harvard, 2012,  disponibil online la adresa http://www.romaniacurata.ro/reguli-
antiplagiat-harvard-2942.htm ( accesat la data de  28.02.2019) 
4 Ghid împotriva plagiatului, UBB, 2014  disponibil online la adresa 
http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/?page_id=214 (accesat la data de  28.02.2019) 
5  Acest comportament se consideră plagiat deoarece ideile sunt proprietatea autorului materialului sursă şi atunci 
se impune includerea unei referinţe clare către sursă, chiar dacă formularea iniţială a fost schimbată în mod 
semnificativ (cf. M.Sharif, op.cit.) 
6  R. Coravu, Ce este plagiatul şi cum poate fi prevenit (dacă se doreşte), în ”Revista de Bibliologie şi Ştiinţa 
Informării, 24 (2)”, editată de ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA, București, 2014, pp. 39-43 
7 Ghid Anti-plagiat, SNSPA, 2015, disponibil online la adresa 
http://administratiepublica.eu/sites/default/files/Ghid%20anti-plagiat.pdf (accesat la data de  28.02.2019) 
8 Ibidem 

http://www.romaniacurata.ro/reguli-antiplagiat-harvard-2942.htm
http://www.romaniacurata.ro/reguli-antiplagiat-harvard-2942.htm
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Studenți pot elimina plagiatul apelând la următoarele metode9: 

   Utilizarea propriilor cuvinte şi argumente a informaţiilor obţinute în urma documentării; 

   Folosirea corectă a normelor de citare și de redactare a referinţelor şi bibliografiei folosite 

în documentare 10; 

   Folosirea ghilimelelor, ori de câte ori, se preaia un text care aparţine unui alt autor; 

  Indicarea sursei pentru imaginile/graficele/tabelele/desenele etc care aparţin altor autori; 

  Citarea corectă a surselor, chiar şi pentru operele derivate (traduceri, adaptări etc); 

  Renunţarea la fragmentele/paragrafele ale căror sursă nu poate fi indicată cu respectarea 

normelor de citare; 

  Delimitarea evidentă a fondului de documentare de propria muncă; 

  Acordarea unui grad de atenţie sporită raportului dintre cercetarea documentară şi 

contribuţia personală; 

   Indicarea surselor de documentare în situaţia în care nu există certitudinea că informaţia 

aparţine fondului de cunoaştere comună; 

   Renunţarea la textele ce nu pot fi citate ca atare şi care nici nu pot fi reformulate, sau la 

abuzul de citate; 

  Renunțarea la prezentarea ideilor prin repovestire. 
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9 Ghid Anti-plagiat, SNSPA, 2015, disponibil online la adresa 
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