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CALENDAR 

PENTRU VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE 

DISERTAŢIE 

 

Anul universitar 2020-2021                         Sesiunea iulie 2021 

Transmiterea lucrărilor de disertaţie de către cadrele didactice coordonatoare 

către persoanele desemnate de departamente pentru verificarea antiplagiat 
17 iunie 2021 

Emiterea raportului generat de programul pentru detectarea plagiatului şi 

transmiterea către cadrele didactice coordonatoare 
18 iunie 2021 

Transmiterea raportului antiplagiat, elaborat după reverificarea lucrărilor de 

disertaţie care au depăşit cel puţin una din valorile procentuale ale 

coeficienţilor CS1 şi CS2 

24 iunie 2021 

Transmiterea către cadrele didactice coordonatoare a raportului antiplagiat 

după reverificarea lucrărilor de disertaţie care nu au respectat valorile 

maxime ale coeficienţilor CS1 şi CS2 

25 iunie 2021 

 

În vederea verificării antiplagiat, lucrările de disertaţie (exclusiv cuprinsul, bibliografia şi anexele, 

dacă este cazul) care urmează a fi verificate se transmit în unul dintre formatele DOC, DOCX sau 

PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB şi neprotejate prin parolă, salvate cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_disertatie (fără diacritice), cadrelor didactice 

coordonatoare a lucrării. 

Programul de studii Acronim 

Modelare şi Simulare în Inginerie Mecanică MSIM 

Sisteme şi Echipamente Termice şi Protecţia Mediului SETPM 

Managementul Calităţii în Inginerie Industrială MCII 

Proiectare şi Simulare în Industria Sudării PSIS 

Grafică şi Modelare Computerizată GMC 

Materiale Avansate şi Tehnologii Inovative MATI 

Calitatea Mediului şi Dezvoltare Durabilă CMDD 

Dezvoltare Durabilă şi Securitate în Industrie  DDSI 

 

Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este o valoare 

exprimată în procente care indică nivelul de preluare a unor fragmente de text care conţin minimum 
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5 cuvinte consecutive. O valoare mare a lui CS1 poate indica o preluare excesivă a informaţiilor din 

alte lucrări. Limita acceptată pentru Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este de maximum 

50%. 

 

Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este o valoare exprimată în procente care stabileşte nivelul de 

preluare a unor fragmente de text care conţin minimum 25 de cuvinte consecutive. O valoare mare a 

lui CS2 indică un grad mare de preluare neautorizată din alte lucrări. Limita acceptată pentru 

Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este de maximum 20%. 


