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Art. 1. Prezenta procedură  completează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenului de licență și stabilește modul de lucru, documentele tip, precum și perioadele în care 

lucrările de licență pot fi verificate din punct de vedere al originalității conținutului cu ajutorul 

programului antiplagiat al universității. 

 

Art. 2.  Documentele care se obțin în urma verificării originalității conținutului cu ajutorul 

programului antiplagiat al universității, semnate și înregistrate, se vor depune de către studenți la 

decanatul facultății înainte de susținerea lucrării de licență, până cel târziu în data de 01.06.2021.  

 

Art. 3. Lucrările de licență, ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, 

vor fi trimise pe e-mail în format Word fără bibliografie până cel târziu în data de 31.05.2021 

pentru toate programele de studii din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și  Farmacie 

la următoarele adrese: 

- Facultatea de Medicină: evb@umft.ro 

- Facultatea de Farmacie: licente.farmacie@gmail.com 

- Facultatea de Medicină Dentară: licentemd2@gmail.com 

 

Art. 4. Lucrările se verifică în forma completă, finală, de maximum două ori. 

• În e-mail, la subiect, se va menționa numele candidatului la examenul de licență. 

• Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile, lucrările de licență vor fi trimise din timp, cu 

respectarea termenelor prevăzute în prezenta metodologie. 

 

Art. 5. Raportul de similitudine, respectiv raportul complet de similitudine (.pdf și .html) conțin 

toate datele necesare pentru stabilirea originalității lucrării de către coordonatorul lucrării de licență, 

singurul în măsură să efectueze o analiză exactă a împrumuturilor sesizate de sistemul Antiplagiat. 

 

Art. 6. Procedura de lucru antiplagiat: 

1) Anexa nr. 1 la Regulamentul antiplagiat / PROCES VERBAL DE CONTROL AL 

ORIGINALITĂȚII LUCRĂRII nu se mai emite de către persoana care verifică lucrarea. 

Documentul se va înlocui cu RAPORTUL DE SIMILITUDINE (în format PDF) primit de către 

student pe e-mail de la unitatea organizațională care a verificat lucrarea și care va fi tipărit de 

autorul lucrării de licență; 

2) Anexa nr. 2 la Procedura antiplagiat/Avizul îndrumătorului privind admiterea lucrării în 

vederea susținerii va fi descărcat de către student de pe link-ul https://www.umft.ro/wp-

content/uploads/2021/04/Anexa-2_Procedura-antiplagiat-pentru-verificarea-lucrarilor-de-

licenta_29.01.2021.docx și va fi semnat de către coordonatorul lucrării de licență, după ce ia la 

cunoștință de Raportul (Complet) de Similitudine generat. 

 

Art. 7. Raportul de Similitudine trebuie să fie întotdeauna analizat de către coordonatorul lucrării de 

licență. Se va avea în vedere și dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi provenind 

dintr-o singură sursă. 
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Art. 8. Valoarea Coeficientului de Similitudine 1 determină ce procent din document conține fraze de 

5 cuvinte sau mai lungi, găsite în baza de date mamă, a altor universități afiliate sau surse de pe 

Internet. Coeficientul de Similitudine 1 nu trebuie, în mod normal, să depășească 50%. 
 

Art. 9. Valoarea Coeficientului de Similitudine 2 determină ce procent din document conține fraze de 

25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele menționate mai sus. Coeficientul de Similitudine 2 nu 

trebuie, în mod normal, să depășească 5%. 

 

 

Pentru a face o interpretare exactă a Raportului de Similitudine, trebuie realizate 

următoarele operațiuni: 

a) este necesar să se verifice valoarea Coeficienților de Similitudine (este considerată suspicioasă 

depășirea pragului de 50% pentru Coeficientul de Similitudine 1 și 5% pentru Coeficientul de 

Similitudine 2), 

b) este necesar să se analizeze lista cu “ Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind similare” 

(sunt considerate suspicioase fragmentele cu un număr de cuvinte mai mare de 200, de aceea 

necesită o verificare atentă; dacă acest fel de fragmente există, ele trebuie găsite, prin folosirea 

linkului “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă aceste fragmente sunt citate), 

c) derulați lista cu “Documente care conțin fragmente similare”, având în vedere mai ales 

documentele care cuprind fragmente care depășesc limita Coeficientului de Similitudine 2 (acestea 

sunt însemnate cu litere îngroșate). În cazul în care apar astfel de documente, mai ales dacă se află la 

începutul listei, trebuie folosit linkul “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă acestea sunt 

fraze scurte împrăștiate pe întregul document (în acest caz putem să le considerăm ca împrumuturi 

întâmplătoare), sau sunt fragmente lungi de text care sunt învecinate și separate doar prin fraze 

scurte (acest fel de situație va trezi bănuieli), 

d) în cazul în care apar orice fel de bănuieli, Raportul de Similitudine trebuie să fie supus unei 

analize exacte, care se bazează, în afară de folosirea funcțiilor Raportului de Similitudine prezentate 

în punctele 1-3, pe analiza exactă a cuprinsului documentului, ținându-se cont de însemnarea 

fragmentelor, care au fost descoperite de către sistem în alte texte.” 

 

 În cazul în care coordonatorul lucrării de licență constată depășirea acestor praguri în Raportul 

de Similitudine, va fi necesară refacerea de către candidat a fragmentelor identificate cu probleme 

sub supervizarea coordonatorului. Lucrarea va fi apoi retrimisă în vederea generării Raportului 

Complet de Similitudine. Dacă și ulterior se constată persistența problemelor, lucrarea și rapoartele 

aferente vor fi trimise spre analiză directorului programului antiplagiat din UMF „Victor Babeș” 

Timișoara pe adresa sursoniu@umft.ro. 

 

 

 
Timișoara,      Prof. univ. dr. med. SORIN URSONIU 

20.05.2020        Director program antiplagiat 

 


