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I.

DISPOZITII GENERALE
1.1.
Regulamentul privind prevenirea plagiatului academic din cadrul Universitatii
de Stat din Tiraspol stabileste modalitatea si principiile de functionarc a procedurii
antiplagiat, precum si modalitatea de utilizare a serviciului Sistemantiplagiat.ro de catre
universitate.
1.2. Prezentul Regulament este elaborate In baza urmatoarelor prevederi legale:
• Codul Educatiei Republicii Moldova, Nr. 152 din 17.07.2014.
• Codul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova, nr.259-XV din
15.07.2004;
• Lega privind dreptul de autor si drepturile conexe, nr. 139,02.07.2010;
• Hotararea Guvemului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la
Strategia nationala In domeniul proprietatii intelectuale pana In anul 2020;
• Regulamentului de organizare a studiilor In lnvatamantul superior In baza
Sistemului National de Credite de Studiu, aprobat prin Hotararea Ministerului
Educatiei nr. 4.2 din 22 octombrie 2015; Ordin nr. 1046 din 29.10.2015;
• Hotararea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II
- studii superioare de masterat, nr 464 din 28.07.2015;
• Regulamentului de organizare a studiilor In invatamantul superior a UST In baza
SNCS;
• Regulament cu privire la organizarea ciclului I- studii superioare de licenta si
ciclului II - studii superioare de master In cadrul UST, aprobat In sedinta
Senatului din 22.12.2015;
• Regulament cu privire la organizarea a studiilor de doctorat In cadrul UST,
aprobat In sedinta Senatului din 09.06.2015;
• Regulament cu privire la organizarea examenelor de finalizare a studiilor
superioare de licenta/master In cadrul UST, aprobat In sedinta Senatului din
17.11.2015;
• Ghid pentru elaborarea ~i sustinerea tezelor de licenta/master In cadrul UST,
aprobat In sedinta Senatului din 16.02.201 O;
• Decizia Senatului UST din 27.09.2016 privind confirmarea listei nominale a
Colegiului de redactie a revistei stiintifice Acta et Commentationes (seriile
Stiinte ale Educatie si Stiinte reale si ale naturii) si a Cerintelor de tehnoredactare
~i prezentare a articolelor pentru publicare In revista Acta et Commentationes;
1.3. Procedura antiplagiat se aplica lucrarilor de licenta, masterat, doctorat, articole sau
alte lucrari stiintifice, In scop de a preveni ~i a solutiona plagiatul academic.
1.4.Lucrarea se considers plagiat academic In urmatoarele situatii:
• Reproducerea directa (sau prin traducere) a unor fragmente de text, idei, date
cantitative si calitative care apartin altei persoane, fara indicarea
corecta/completa a sursei;
• Preluarea unor fragmente de text, idei, date, rezultate, figuri, tabele etc. din
diferite surse si prezentarea acestora ca fiind contributie proprie fara indicarea
cornpleta a sursei;
• Omiterea plasarii intre ghilimele (,, ... ") a cuvintelor, propozitiilor, pasajelor
preluate din diverse surse;
• Parafrazarea continutului lucrarii altei persoane, fara a face referire la sursa;

•
•

•
•

II.

Reproducerea materialelor audio, video, software etc., ca fiind contributie
proprie fara indicarea surselor provenientei acestora;
Reproducerea integrala sau partiala a lucrarilor colegilor (teze de doctorat, teze
de master, teze de licenta, articole sau alte lucrari stiintifice) si prezentarea
acestora ca fiind proprii;
Citarea unui fragment mai mare de 400 de cuvinte din originalul unei lucrari
stiintifice;
Citarea mai multor fragmente (de pana la 300 de cuvinte fiecare) din originalul
unei opere stiintifice, volumul total fiind mai mare decat o coala de autor.

SPECIFICATII PROCESUALE
2.1. Versiunea finala a lucrarii trebuie sa fie depusa la Centrul Tehnologii
Informationale in format electronic DOC, DOCX (Microsoft Word) sau PDF
(versiunea editabila) cu eel putin 30 de zile inainte de termenul stabilit pentru
sustinerea preventiva a lucrarilor de licenta, masterat, doctorat sau termenul limita
pentru publicare a articolelor sau altar lucrari stiintifice.
2.2. Operatorii Sistemului (Centrul Tehnologii Informationale ) vor introduce textul
lucrarii in vederea analizei antiplagiat. Textul lucrarii va fi supus verificarii in cadrul
platformei Sistemantiplagiat.ro in decurs de 5 zile (Iucratoare) din momentul
depunerii acesteia.
2.3. In rezultatul analizei textului pentru fiecare lucrare verificata sistemul
Sistemantiplagiat.ro ofera un verdict cu privire la originalitatea textului sub forma
de Raport de Similitudine.
a) In Raportul de Similitudine se afiseaza 3 coeficienti de Similitudine: Coeficientului de
Similitudine 1 (CS 1 ), Coeficientului de Similitudine 2 (CS2) si Coeficientul pentru
citate (CIT).
• Prin CS 1 se examineaza independenta lingvistica a autorului lucrarii. Valoarea
Coeficientului de Similitudine 1 este afisata in procente ~i determina ce procent din
document contine fraze de 5 cuvinte sau mai lungi, gasite in baza de date RefBooks sau
surse de pe Internet.
• CS 2 este utilizat pentru detectarea tmprumuturilor neautorizate. Valoarea
Coeficientului de Similitudine 2 afiseaza ce procent din document contine fraze de 25
de cuvinte sau mai lungi, gasite in bazele mentionate mai sus.
• Coeficientul CIT reflecta procentul din text aflat Intre ghilimele.
Coeficientii de Similitudine trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
>- Coeficientul de Similitudine I nu depa~e~te50%;
>- Coeficientul de Similitudine 2 nu depaseste 5% la lucrari de doctorat si articole
sau alte lucrari stiintifice, 10%la lucrari de masterat ~i 18% la lucrari de Iicenta
(in functie de specializare si domeniu).
2.4. In urma analizei Raportului de Similitudine, Operatorul Sistemului va pregati, in
decurs de 10 zile (lucratoare), "Procesul verbal de verificare a lucrarii" (anexa nr.
1 ).

2.5 .in cazul in care, lucrarea nu prezinta suspiciuni in urma examinarii Raportului de
Similitudine, indicat in p. 2.3. a prezentului Regulament, Operatorul Sistemului va
semna "Procesul verbal de verificare a Iucrarii" (Anexa nr. 1) si lucrarea va fi
introdusa in baza sistemului ~i admisa spre sustinere sau publicare.

2.6. in cazul in care, lucrarea prezinta suspiciuni in unna examinarii Raportului de
Similitudine, indicat in p. 2.3. a prezentului Regulament, Operatorul Sistemului
considera ca lucrarea necesita o evaluare suplimentara din cauza necorespunderii
valorii Coeficientilor de Similitudine si va genera un Raport Complet de
Similitudine, care impreuna cu "Procesul verbal de verificare a lucrarii" (Anexa nr.
1) va fi transmis conducatorului lucrarii de licenta, masterat, doctorat sau
recenzentului articolului sau altor lucrari stiintifice, in scopul verificarii originalitatii

continutului,
2. 7. Pe baza Raportului Com pl et de Similitudine, conducatorul lucrarii de licenta,
masterat, doctorat sau recenzentul articolului sau altor lucrari stiintifice, va pregati
avizul sau (conform modelului din Anexa nr. 2) in care analizeaza daca lucrarea
contine sau nu pasaje neautorizate (plagiate) sau pasajele marcate ca fiind citate nu
ridica suspiciuni din punct de vedere al originalitatii lucrarii elaborate de catre autor.
2.8. Lucrarea va fi verificata de catre conducator sau recenzent dupa urmatoarele
aspecte:
a) Daca lucrarea contine portiuni mari de text (eel putin 50 de cuvinte) identificate
de catre Sistem ca fiind asemanatoare;
b) Daca apare un numar prea mare de imprumuturi neadmise dintr-o singura sursa;
c) Daca intervine o coincidenta intre tematica lucrarii analizate si potentialele surse
de imprumuturi;
d) Daca lucrarea contine caracteristici de redactare care indica prezenta unor
imprumuturi "mecanice".
A vizul conducatorului/recenzentului trebuie sa fie emis in tennen de 5 zile de la data
emiterii raportului.
2.9. in cazul in care avizul conducatorului/recenzentului, care a fost mentionat in 2.8.
indica faptul ca lucrarea nu contine imprumuturi neadmise, Operatorul Sistemului
va anexa Raportul Complet de Similitudine si va include lucrarea in Baza Sistemului
pentru a fi ulterior publicata sau in vederea sustinerii acesteia.
2.10. in cazul in care, din avizul care a fost mentionat in 2.8. reiese ca lucrarea nu
contine nici o dovada de comitere a plagiatului de catre autorul ei, ci doar un numar
mare de citate, indicand un grad scazut de originalitate - lucrarea nu va fi admisa
spre sustinere sau publicare si nu va fi inclusa in Baza Sistemului. Autorul, dupa o
consultare prealabila cu conducatorul/recenzentul sau, va realiza modificari in
lucrare, urmand ca lucrarea sa fie supusa inca o data intregii proceduri antiplagiat.
2.11. in cazul in care, din avizul care a fost mentionat in 2.8., reiese ca lucrarea
reprezinta un plagiat, aceasta nu va fi admisa spre publicare si nici nu va fi inclusa
in Baza Sistemului.
2.12. in cazul in care, din avizul care a fost mentionat in 2.8., reiese ca teza de
Iicenta/master/doctor reprezinta un plagiat, aceasta nu va fi restituita autorului
pentru a fi refacuta in termen de 10 zile (pentru tezele de licenta/master) si 30 zile
(pentru teza de doctor) dupa care va fi depusa din nou la Centrul Tehnologii
Informationale pentru a fi verificata repetat prin sistemul antiplagiat.
2.13. in cazul depistarii repetate a plagiatului: teza de Iicenta/master/doctor nu va fi
admisa pentru sustinere in anul academic curent; lucrarile stiintifice si stiintificometodice vor fi respinse definitiv.

2.14. Tezele de licenta/rnastcr/doctor respinse vor trece toate etapele prevazute de
regulamentele in vigoare in noul an de studii.

III.

RESPONSABILITATI
3.1.0peratorul sistemului face parte de drept din Comisia universitara de recenzie a
lucrarilor de licenta, masterat, teze de doctorat, articole si alte lucrari.
3 .2. CTI, in calitate de administrator de sistem, administreaza si asigura mentenanta
sistemului antiplagiat.
3.3. Responsabilii din cadrul facultatilor, Scolii Doctorale si Colegiilor de redactie,
prezinta lucrarile in formatul mentionat in p. 2.1. Operatorului de Sistem (CTI) cu
eel putin 30 de zile lucratoare rnalnte de a fi prezentata lucrarea spre publicare sau
spre sustinere.

IV.

DISPOZITII FINALE
4.1. Decanii facultatilor, responsabilii Scolii doctorale, Responsabilii Colegiilor de
redactie sunt obligati sa aduca la cunostinta prevederile prezentului Regulament
tuturor autorilor de teze de licenta, masterat, teze de doctorat, articole si alte lucrari.
4.2. Prezentul Regulament intra in vigoare din momentul aprobarii de catre Senatul
Universitatii.

Anexa 1.
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A LUCRARII

Facul
Tip

ea . oala Doctorala/Colegiul de redactie:

_

u.:~rii:
crare de licenta

h crare de master

.eza de doctorat
arti ol
altele ----E ealuarea Raportului de Similitudine indica urmatoarele:
D lucrarea nu contine imprumuturi neautorizate
D lucrarea poate sa contina imprurnuturi neautorizate

*

Observatiile operatorului Sistemului referitoare la imprumuturile neautorizate:

Data ---------Sis t emu l u i-------

Semnatura Operatorului

* in acest caz trebuie sa se printeze Raportul Complet de Similitudine si sa fie transrnis catre conducator/recenzent impreuna
cu solicitarea de elaborare a avizulu privind admiterea lucrarii In vederea sustinerii/publicarii sale conform modelului anexat Anexa nr. 2 Ia prezentul Regulament antiplagiat.

Confirm primirea procesului verbal de verificare a lucrarii si Raportul Complet de Similitudine
Sernnatura conducatorului/recenzentului -----------

Data --------

Anexa 2.
Avizul
cond ucatorul ui/recenzentul ui
privind admiterea lucrarii in vederea sustinerii/publicarii

Declar ca am luat cunostinta cu Raportul Complet de Similitudine generat de catre Sistemul
Antiplagiat pentru lucrarea:
Autorul:

Dupa analizarea raportului am constatat urmatoarele:
D

Imprumututile care au fost depistate in lucrare sunt justificate ( citate) ~i nu poarta semne

de plagiat. De aceea, consider ca lucrarea a fost scrisa individual si admit sustinerea acesteia.
D

Imprumuturile care au fost depistate in lucrare nu poarta semne de plagiat, insa numarul

foarte mare al acestora prezinta suspiciuni din punct de vedere al valorii de fond, fiind corelat
cu lipsa de originalitate a autorului sau. De aceea, consider ca lucrarea trebuie sa fie redactata
inca o data, limitandu-se numarul de imprumuturi.
D

Imprumuturile care au fost depistate in lucrare nu sunt justificate si poarta semne de

plagiat. De aceea, nu admit lucrarea in vederea sustinerii/publicarii.

Motivare:

Data -------~

Semnatura conducatorul ui/recenzentului ------

