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1. SCOP 

  Stabilirea unui set de reguli și principii privind verificarea lucrărilor de disertație și a 

proiectelor de diplomă elaborate de studenți în vederea evitării fenomenului de plagiere. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

  Procedura se aplică pentru toate proiectele de diplomă și lucrările de disertație elaborate de 

studenți la finalizarea studiilor universitare. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

  - Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

  - Legea 206 / 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică; 

  - Codul de etică și deontologie profesională universitară. 

  - Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de diplomă / disertație. 

 

4. DEFINIȚII: Plagiat – însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor științifice 

tehnologice, rezultatelor cercetării științifice realizate de un alt autor, indiferent de celea prin care 

acestea au fost obținute precum și preluarea integrală sau parțială a unui material realizat de un alt 

autor, fără a se indica sursa și prezentată ca o creație personală. 

 Coeficientul de similitudine - Determină măsura în care documentul este format din 

fragmente identice cu cele descoperite în alte texte și indică procentul numărului de cuvinte găsite 

în alte texte față de numărul total de cuvinte din documentul analizat. 

 Raportul antiplagiat – documentul prin care se evidențiază gradul de similitudine și prin 

care coordonatorul științific confirmă gradul de originalitate al proiectului / lucrării 

 

 

5. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

  Sistemul de verificare anti-plagiat are rolul de a analiza fragmente text cu resursele 

electronice din baza de date a ANMB generând un raport antiplagiat care facilitează evaluarea 

originalității textului. 

  

5.1. (1) Verificarea anti-plagiat a de proiectelor de diplomă / lucrărilor de disertație ale studenților 

ANMB se realizează prin intermediul platformei adl.anmb.ro, accesând link-ul Verificare anti-

plagiat de pe prima pagină (Fig. 1) 

 (2) Link-ul este disponibil pentru toate cadrele didactice din ANMB și pentru studenții și 

masteranzii din anii terminali. 

 

5.2. Verificarea anti-plagiat a propriei lucrări de către studenți este opțională.  

 

5.3. Verificarea anti-plagiat a lucrărilor de către coordonatorul științific este obligatorie și vine în 

completarea referatului asupra proiectului (Anexa nr. 4 din Metodologia de întocmire a proiectului 

de diplomă / lucrării de disertație), fiind unul dintre instrumentele pentru verificarea calității 

proiectelor / lucrărilor. 

 

5.4. Pentru a efectua verificarea anti-plagiat, conținutul lucrării trebuie încărcat sub forma unui 

fișier neparolat în format Word (doc/docx) sau document portabil (PDF).  
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Fig.1 Interfața programului antiplagiat 

 

5.5. După apăsarea butonului Verifică, documentele selectate vor fi verificate, rezultatul fiind 

Raportul antiplagiat (Fig. 2) care va și afișat pe pagina ADL și trimis prin e-mail solicitantului. 

Fig. 2 Raportul antiplagiat 

 

5.6. (1) Pentru coordonatorii științifici se recomandă ca documentul să fie încărcat sub forma unui 

singur fișier (Doc, Docx, PDF), astfel încât să obțină o analiză anti-plagiat unică (pentru toată 

lucrarea).  

 (2) În câmpul Descriere, coordonatorul va completa titlul lucrării de diplomă/disertație.  

 

5.7. Raportul anti-plagiat va fi tipărit, semnat de coordonatul și atașat la referatul asupra proiectului 

/ lucrării. 

 

5.8. Coeficientul de similitudine acceptat este: 

 - proiectul de diplomă – maxim 25%; 

 - lucrarea de disertație – maxim 15%. 

 

 

 

 

 


