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I. Prezentarea generală a platformei Sistemantiplagiat.r0 
 

Sistemantiplagiat.ro este un instrument online dedicat comparării documentelor în 
format text. Utilizatorii desemnați de către Autoritățile Universității primesc conturi 
individuale cu parole protejate. Conectarea în sistemul antiplagiat se face de pe website-ul 
sistemantiplagiat.ro 
 

Serviciul este furnizat în model ASP (Furnizor de  Aplicații livrate ca Servicii): 
- Prelucrarea datelor are loc pe un server al furnizorului de servicii; 
- pentru a utiliza serviciul este nevoie doar de un calculator conectat la Internet. 
 

Sarcina utilizatorului este de a încărca documentele pentru a fi verificate, de a citi 
rezultatele și apoi de a trage concluzii în baza Raportului cu Similitudini generat. Acest manual 
de instrucțiuni oferă mai multe informații în această privință în următoarele pagini. 

 
Sistemantiplagiat.ro verifică toate documentele încărcate cu surse aflate în următoarele baze 
de date: 
 
- Baza de date proprie a Universității  (documente arhivate); 
- Bazele de date ale altor Universități;* 
- Resursele Internetului; 
- Baza de Date RefBooks; 
- Baza de Date Legislativă. 
 

* Pentru a se putea face comparaţia cu documentele aflate în bazele de date ale altor Universități trebuie 
semnată declarația de schimb reciproc de baze de date . 

 
 

II. Conectare 
 

Pentru a vă conecta în Sistemantiplagiat.ro efectuați urmatorii pași: 
 

A. Accesați site-ul www.sistemantiplagiat.ro și apăsați pe butonul "CONECTARE" din 
partea dreptă de  sus a paginii (Imaginea 1.) 
 

B. Completați câmpurile goale cu datele de autentificare: 
 

Nume de utilizator: adresa de  e-mail folosită pentru înregistrarea contului 
Parola: primită în e-mailul generat automat de către sistem de pe adresa 

noreply@sistemantiplagiat.ro  

http://www.sistemantiplagiat.ro/
mailto:noreply@sistemantiplagiat.ro
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Imaginea 1. Pagina principală Sistemantiplagiat.ro – Conectare 

 

III. Verificarea documentului 
 

Pentru a verifica documentul, conectați-vă în contul dumneavoastră de utilizator și 
apăsați butonul verde "Verifică documentul" (Imaginea 2.). 

 

 
Imaginea 2.  Fereastra apărută dupa conectare. Încărcarea documentului 

 
După selectarea acestei opțiuni, va apărea un ecran în care puteți alege modalitatea de 

încărcare a documentului în sistem. (Imaginea 3.) 
 

 
Imaginea 3. Selectarea metodei de încărcare a documentului 
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După cum vedeți în Imaginea 3, există două modalități de încărcare a documentului 
pentru verificare: prin metoda  “copiază și lipește” sau prin descărcarea conținutului 
documentului din fișier. Pentru a adăuga un document dintr-un fișier (recomandat), apăsați 
butonul  "Încarcă fișier" pentru a selecta documentul text (salvat în format DOC, DOCX, ODT 
sau RTF) direct din calculatorul dumneavoastră, apoi apăsați butonul "Salvează". După 
descărcarea documentului va apărea fereastra  "Antet Document" în care este necesar să 
completați următoarele informații: Titlu, Autor, Profesor Coordonator, Unități 
Organizaționale (de ex. numele departamentului) și Tipul Documentului (ex. Lucrare de 
licență, Disertație, Eseu). 
 

Dacă alegeți metoda “copiază și lipește”, selectați întregul text al documentului (Ctrl + 
A), apoi copiați selecția (folosind Ctrl + C) și lipiți-l în secțiunea "Text încărcat"  (Ctrl + V). 
 

 
Imaginea 4. Fereastra Antet Document 

 
Notificarea "Complet" arată că documentul a fost încărcat cu succes. Repetând  

procedura puteți adăuga următoarele documente pentru verificare (cinci documente în 
acelaşi timp – așa cum apare în lmaginea 5.; pentru încărcarea mai multor documente în 
sistem este necesar să  apăsați din nou butonul  " Verifică Document"). 
Dacă un document a fost încărcat din greșeală și doriți să îl ștergeți din listă, trebuie să bifați 
căsuța din dreptul documentului si apoi să apăsați pe butonul de sub tabel, pe care apare 
informația "Șterge Documentele Selectate". 
 

Pentru a finaliza procesul, apăsați butonul "Mai departe" – în acest fel documentele vor 
avea statusul "Procesare" (care înseamnă că documentul a fost preluat pentru verificare). 
În general perioada de așteptare pentru generarea Raportului de Similitudine nu depășește 24 
de ore, însă de obicei este mult mai mică. Imediat cum s-a încheiat procesul de verificare a 
documentului, sistemul trimite în mod automat o notificare cu informații despre generarea 
raportului, precum și raportul generat la adresa de e-mail a utilizatorului. 
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Imaginea 5. Lista documentelor adăugate pentru verificare 

 

IV. Raportul de Similitudine și interpretarea sa 
 

Pentru a vizualiza Raportul de Similitudine, efectuați următorii pași: 
 
1. Conectați-vă în sistem (urmând instrucțiunile specificate în secțiunea II). 
Pagina afișată în urma conectării (lmaginea 6) este lista documentelor încărcate în 

sistem împreună cu Coeficienții de Similitudine și Rapoartele de Similitudine în versiunea 
sumară (conține o listă a coeficienților de similitudine și o listă cu sursele documentelor), și 
versiunea completă (conține Coeficienții de Similitudine, lista cu sursele documentelor și 
textul documentului cu fragmentele identificate ca fiind similare evidențiate prin culori 
conform surselor – Internet sau baza de date a universității și posibil din bazele de date ale altor 
universități). 

 

 
Imaginea 6. Lista documentelor 
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2. Pentru a citi Raportul de Similitudine selectați "Raport Sumar" sau "Raport 
Complet” din coloana RAPORT. Un exemplu al Raportului de Similitudine în versiunea 
sumară este afișat mai jos (lmaginea 7).  

 
Imaginea 7.  Antet Raport de Similitudine 

 
 

Textul evidențiat prin culori (lmaginile 8, 9 și 10) indică fragmentele găsite de sistem 
în următoarele surse:  

 

 Verde - Website-urile de pe Internet;  
 

 Roșu – baza de date proprie a Universității și posibil alte baze de date ale altor 
universități;  
 

 
Imaginea 8. Fragmente detectate pe Internet și în Baza de Date 
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 Portocaliu – baza de date RefBooks; 
 

 
Imaginea 9. Fragmente detectate în Baza de Date RefBooks 

 

 Fundal Albastru – Baza de Date Legislativă; 
 

 Fundal Galben - caracterele identificate de sistem ca fiind din alfabete non-latine. 
 

 
Imaginea 10. Fragmente detectate în Baza de Date Legislativă și caractere non-latine evidențiate cu galben 

 
Cele două nuanțe de verde și roșu sunt utilizate pentru a distinge cu ușurință 

fragmentele găsite în surse diferite sau în diferite părți ale aceleași surse. 
 
 

Informaţii de bază despre interpretarea Raportului de 
Similitudine  

 
1. Sistemantiplagiat.ro este un instrument care ajută cadrele didactice să evalueze 

originalitatea documentelor verificate. Scopul său este de a determina cu exactitate 
proporţia similitudinilor posibile din textul verificat faţă de conţinutul din bazele de date și de 
pe internet. Sistemul vă furnizează informaţiile de mai sus, permiţând realizarea unei evaluări 
independente cu privire la legitimitatea împrumuturilor găsite în documentul analizat. Scopul 
sistemului nu este de a declara dacă textul a fost scris independent sau nu, ci de a furniza 
materialele necesare pentru a vă face o părere legată de originalitatea sa. Așadar, Raportul de 
Similitudine trebuie să fie întotdeauna analizat de către o persoană competentă. În special, 
documentul nu trebuie să fie evaluat în funcţie de procentele Coeficienţilor de Similitudine. 
Este necesar să fie verificat conţinutul documentului – dacă citatele sunt marcate 
corespunzător și dacă provin din documentele trecute la bibliografie. 

 
Documentele care depășesc procentele permisibile ale Coeficienţilor de Similitudine nu pot fi 

considerate automat cazuri de plagiat. 
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2. Sistemantiplagiat.ro nu determină care dintre documente a fost creat primul – 
cel analizat sau cel găsit de către sistem și care este considerat sursă. Așadar, în cazul în care 
veţi avea incertitudini, utilizatorul nu poate stabili doar pe baza Raportului de Similitudine 
care dintre documente este originalul și care a fost copiat. Această concluzie poate rezulta doar 
în urma unei analize detaliate a ambelor documente. 
 

3. Datorită metodelor stabilite de analizare a similitudinilor, Sistemul va detecta și 
anumite fraze care sunt folosite deseori, precum: „După cum am menţionat anterior” sau 
„Putem ajunge la concluzia că”. Cu toate acestea, numărul acestor fraze din grupul de 
împrumuturi și impactul lor asupra valorii procentajului Coeficientului de Similitudine 1 nu 
trebuie să depășească 50%. Analiza efectuată de către compania noastră arată că atunci când 
textele conţin un număr mare de fraze luate dintr-un domeniu profesional, Coeficientul de 
Similitudine 1 crește semnificativ. Ca rezultat, o parte dintre documente obţin procentaje relativ 
mari, deși o analiză detaliată a Raportului de Similitudine va arăta că nu conţin împrumuturi 
neautorizate. Din acest motiv am introdus Coeficientul de Similitudine 2. Coeficientul de 
Similitudine 2 definește cu o acurateţe mult mai mare împrumuturile găsite în documentele 
analizate. Valoarea sa este calculată la fel ca cea a Coeficientului de Similitudine 1, dar el 
identifică frazele care au un anumit număr de cuvinte, acesta fiind stabilit de către universitate. 
Recomandarea noastră pentru universităţile care colaborează cu noi este ca limita 
Coeficientului de Similitudine 2 să fie de 25 de cuvinte. De asemenea, recomandăm ca 
rapoartele care au Coeficientul de Similitudine 2 mai mare de 5% să fie analizate în detaliu. 
 

Valorile mari ale Coeficienţilor de Similitudine nu determină automat plagiatul.  
 

V. Lista documentelor 
 

Pagina afișată în urma conectării la contul de utilizator este o listă cu documentele care 
au fost adăugate pentru analiză(Imaginea 11). Documentele sunt listate în ordinea în care au 
fost adăugate pentru verificare. În coloanele listei găsiţi informaţii ca: Titlu, Autor, Profesor 
coordonator, Data încărcării documentului, valorile Coeficienţilor de Similitudine și 
Statusul documentului (Procesare – în timpul verificării, Verificat, Selectat pentru Baza 
de Date, Adăugat la Baza de Date). Din Lista Documentelor puteţi vizualiza și Raportul de 
Similitudine complet sau sumar (coloana "Raport"), informaţiile documentului sau conţinutul 
documentului (coloana "Acțiuni"). 
 

 
Imaginea 11. Adăugarea documentelor la Baza de Date 
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Pentru a adăuga un document verificat la baza de date a Universităţii, bifaţi căsuţa din 
dreptul numărului ordinal al documentului, după care sub tabel va apărea iconiţa "Adaugă la 
Baza de Date" (Imaginea 12). Puteţi adăuga în baza de date oricâte documente sunt vizibile 
în listă. 
 

 
Imaginea 12. Căutarea documentelor 

 

Pentru a găsi un document în lista de documente (cum e arătat în  Imaginea 10), daţi 
click pe butonul "Căutare Avansată" pentru a mări lista de elemente după care puteţi căuta: 
titlul documentului, autor, profesor coordonator, unitate organizaţională, statusul 
documentului, tipul documentului, valoarea Coeficienţilor de Similitudine, data încărcării 
documentului și cea a generării Raportului de Similitudine, mărimea documentului sau Alerte 
(Care sunt explicate în Capitolul VIII – Glosar de termeni utili) 
 

VI. Profilul utilizatorului 
 

Secţiunea "Contul Meu“ (Imaginea 13), este folosită, în principal, pentru a modifica 
datele utilizatorului. Pentru a modifica datele dumneavoastră personale, pentru a introduce un 
număr de telefon sau pentru a introduce funcţia ocupată la Universitate, apăsaţi pe butonul 
"Modifică" și apoi faceţi schimbările dorite. 

 

 
Imaginea 13. Modificarea profilului utilizatorului 
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În secţiunea "Contul meu“ puteţi, de asemenea, să schimbaţi parola utilizatorului 
(Imaginea 14). După ce apăsaţi butonul "Schimbă parolă", va apărea o fereastră în care 
trebuie să introduceţi parola veche, iar apoi să confirmaţi schimbarea cu cea nouă. Parolele 
utilizatorilor trebuie să fie de minim 8 caractere și să conţină cel puţin 2 numere. 
 

 
Imaginea 14. Profilul utilizatorului, schimbarea parolei 

 

VII. Opţiuni adiţionale 
 

Una dintre opţiunile disponibile pentru utilizatori este verificarea versiunilor printate și 
electronice ale documentului. Aceasta se face prin compararea conţinutului a trei pagini 
diferite din ambele versiuni ale documentului, cu scopul de a confirma că ambele versiuni 
conţin versiunea finală a documentului. 

 
Numerele paginilor care vor fi verificate vor fi generate automat, după ce introduceţi în 

căsuţă (Imaginea 15) numărul paginilor documentului și apoi selectaţi "Verificare". 
 

 
Imaginea 15. Verificarea conformităţii documentului 
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Monitorizarea conformităţii documentului printat cu echivalentul său electronic, care 
este afișat pe monitorul dumneavoastră, se referă la: 
 

 Compararea conţinutului primei și ultimei linii (dacă includ aceleași documente în 
aceeași ordine), 

 Compararea numărului de paragrafe 

 Compararea ultimei linii a primelor trei paragrafe. 
 

Dacă din verificarea conformităţii se determină faptul că paginile comparate sunt la fel, 
aprobaţi prin butonul "Accept", iar documentul va trece la următoarele etape ale procedurii 
antiplagiat. Notificarea verificării, care conţine numărul de pagini verificate, va fi inserată 
automat în "Specificaţii". 
 

Dacă documentul nu este acceptat, folosiţi butonul "Nu accept". În acest caz, studentul 
este informat cu privire la motivul pentru care documentele nu sunt identice. 

 
Pentru a activa opțiunile adiționale ale sistemului, vă rugăm să contactați 

administratorul Universității în sistemul antiplagiat și apoi Serviciul Relații Clienți al 
Sistemantiplagiat.ro. 
 

VIII. Contact 
 

Dacă aveţi probleme în timpul operării sistemului, vă rugăm să contactaţi 
Administratorul Universităţii în Sistemul Antiplagiat (AUSA). Dacă problemele persistă, vă 
rugăm să contactaţi serviciul Sistemantiplagiat.ro folosind formularul disponibil în urma 
conectării (Imaginea 16) sau prin trimiterea unui e-mail la: contact@sistemantiplagiat.ro. În 
secţiunea Întrebări Frecvente, puteţi găsi o listă cu cele mai frecvente întrebări ale 
utilizatorilor. 
 

 
Imaginea 16. Formular de contact 

mailto:contact@sistemantiplagiat.ro
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IX. Glosar cu termeni utili 
 

Alertă – notificarea din Raportul de Similitudine care indică caracterele provenite din 
alfabete non-latine apărute în documentele verificate. Funcţia Alertă există pentru a atrage 
atenţia Profesorului Coordonator asupra utilizării caracterelor indicate, deoarece ele pot fi o 
încercare de a falsifica coeficienţii din Raportul de Similitudine. 
 

Documentele care conţin alerte sunt evidenţiate cu galben în lista documentelor, iar 
Rapoartele de Similitudine ale acestor documente sunt marcate cu semnul exclamării. 

 
Programul de Schimb de Baze de Date – este o opţiune a Sistemantiplagiat.ro prin 

care universităţile pot primi accesul la bazele de date ale altor unităţi care participă la acest 
program, astfel mărind numărul surselor pentru analiza antiplagiat. 
 

Raportul de Similutudine – este un document generat de către Sistemantiplagiat.ro, 
care conţine informaţii legate de împrumuturile identificate în textul analizat. 
 

Coeficientul de Similitudine 1 – este o valoare (exprimată ca procentaj) care specifică 
nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse (baza de date proprie, bazele de date ale 
celorlalte universităţi care participă la Schimbul de Baze de Date, resursele Internetului) care 
conţin minim 5 cuvinte. Un procent mare al Coeficientului de Similitudine 1 poate indica o 
utilizare excesivă a împrumuturilor (conţinutul unui autor diferit). Datorită faptului că în 
limbaj există fraze comune care au de la 5 cuvinte în sus, depășirea valorii stabilite a 
Coeficientului de Similitudine 1 indică doar posibilitatea unui plagiat și este nevoie, în 
principiu, ca o persoană autorizată (Profesorul Coordonator) să facă o verificare adiţională. 

Sistemantiplagiat.ro recomandă ca Raportul de Similitudine să fie atent analizat 
dacă Coeficientul de Similitudine 1 depășește 50%. 
 

Coeficientul de Similitudine 2 – este o valoare procentuală care determină nivelul de 
împrumuturi găsite în anumite surse (baza de date proprie, bazele de date ale celorlalte 
universităţi care participă la Schimbul de Baze de Date, resursele Internetului), care conţin 
minim 25 de cuvinte. Lungimea frazelor (alta decât 25 de cuvinte) poate fi modificată de către 
Administratorul Universităţii pentru Sistemul Antiplagiat pe baza indicaţiilor Universităţii și 
a recomandărilor serviciului Sistemantiplagiat.ro. Depășirea valorii specificate a Coeficientului 
de Similitudine 2 este un semnal foarte sigur al prezenţei unor împrumuturi neautorizate în 
document. Frazele identice care depășesc 25 de cuvinte se găsesc rareori în limbajul comun, iar 
prezenţa lor în document ar indica o dovadă clară de împrumut. Împrumuturile identificate 
trebuie să fie verificate de către o persoană autorizată (Profesorul Coordonator) deoarece pot 
fi o dovadă clară a unui conţinut preluat (de exemplu, un citat marcat corect). 

 
Sistemantiplagiat.ro recomandă ca Raportul de Similitudine să fie atent analizat 

dacă Coeficientul de Similitudine 2 depășește 5%. 
 

 Coeficientul de Similitudine 3 se calculează în mod analog cu Coeficientul 1, cu adăugarea 

tuturor frazelor de 8 cuvinte sau mai lungi, găsite în Baza de Date Legislativă.  
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  Coeficientul de Similitudine 4 se calculează în mod analog cu Coeficientul 2, cu 
excepția faptului că acesta include, de asemenea, toate frazele de 25 de cuvinte sau mai lungi, 
găsite în Baza de Date Legislativă.  
 

Coeficientul de Similitudinea 5 indică procentul din documentul analizat este format 
exclusiv din fraze de cel puțin 8 cuvinte care se regăsesc în actele juridice din Baza de Date 
Legislativă. 
 

 
Vă dorim o utilizare productivă a serviciului Sistemantiplagiat.ro! 


