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Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de utilizare în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău a programului „Plagiarism Detector”.
Art.2. Prezentul regulament completează regulamentele de etică, de funcţionare a publicaţiilor
universităţii, de desfăşurare a cursurilor de licenţă, master şi doctorat în vigoare în Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art.3. Pentru creşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare desfăşurate de comunitatea
academică din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru asigurarea respectării
normelor de etică cu privire la corectitudinea citării surselor bibliografice şi originalitatea lucrărilor, pe
lângă declaraţiile autorilor, începând cu data aprobării prezentului regulament este obligatorie
verificarea cu programul “Plagiarism Detector” a următoarelor tipuri de lucrări:
- Lucrări de licenţă;
- Lucrări de disertaţie;
- Lucrări de doctorat;
- Lucrări metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I;
- Articole ştiinţifice publicate în revistele editate de către Universitate.
Art.4. Conducerea Universităţii va asigura existenţa unui număr de licenţe ale programului suficient
pentru ca acesta să fie instalat la fiecare facultate, departament şi revistă ştiinţifică din Universitate.
Art.5. Programul “Plagiarism Detector” analizează documentele şi le împarte procentual în
următoarele categorii:
- Original;
- Referenced;
- Plagiarism.
Art.6. (1) Lucrările de finalizare a studiilor vor fi prezentate îndrumătorului de lucrare în format
electronic în vederea verificării în termenul stabilit de regulamentele de finalizare a studiilor. Dacă
rezultatul indică un procent total al categoriilor „Original” şi „Referenced” mai mare de 85 % şi
corespunde din punct de vedere ştiinţific, lucrarea va fi acceptată pentru susţinere. Proporţia minimă a
categoriei „Original”, în funcţie de tipul de lucrare, va fi stabilită de către Consiliile Facultăţilor prin
regulamentele de finalizare a studiilor.
(2) Dacă rezultatul indică un procent total al categoriilor „Original” şi „Referenced” mai mic de
85 % lucrarea va fi analizată pentru depistarea eventualelor erori de verificare (citări neidentificate de
program) sau de citare şi va fi refăcută, cu respectarea termenelor limită de depunere a lucrărilor.
(3) La depunerea lucrărilor la comisiile de licenţă, master, doctorat, acestea vor fi însoţite
obligatoriu de o copie a paginii raportului de verificare în care este indicat procentul de originalitate.
Nu se acceptă la nici o comisie depunerea unei lucrări fără raport de verificare sau cu un total al
categoriilor „Original” şi „Referenced” mai mic de 85 %, decât cu acordul scris al coordonatorului de
lucrare.
(4) Programul poate identifica drept „Plagiarism” şi expresii uzuale sau porţiuni de text citate
corect. Din acest motiv, este necesară analiza raportului de verificare de către îndrumătorul de lucrare
care îşi poate asuma în acest caz răspunderea în scris pentru corectitudinea lucrării, în vederea
acceptării acesteia pentru susţinere.
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Art.7. Nu se admit lucrări care au în categoria „Plagiarism” date experimentale, tabele, figuri,
fotografii sau grafice, chiar dacă procentul de plagiarism este sub 15 %.
Art.8. Lucrările ştiinţifice primite spre publicare de revistele Universităţii vor fi acceptate numai dacă
au un total al categoriilor „Original” şi „Referenced” de cel puţin 85 %. Prin regulamentele proprii,
revistele pot impune un grad de originalitate mai ridicat. Raportul de verificare pentru fiecare articol
publicat va fi păstrat în format electronic împreună cu toate documentele şi corespondenţa legată de
articol, conform regulamentului publicaţiei respective.
Art.9. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău din data de ________________ şi intră în vigoare de la data aprobării.
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