
 
 

 
 

Precizări referitoare la verificarea originalității lucrărilor de licență/disertație 
 
 

Toate lucrările ce vor fi susținute în cadrul examenelor de finalizare a studiilor 

(licență/masterat) trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în Regulamentul USV privind 

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (Reg. 54- articolul 5.3). 
 

 

Extras din art. 5.3 al Regulamentului USV privind Organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

finalizare a studiilor (R54) 
 

„5.3. Verificarea lucrărilor de absolvire privind gradul de similitudine 

5.3.4 (1) Persoana desemnată să efectueze verificarea lucrărilor cu un software specializat, contractat 

de USV, va trimite Raportul de similitudine către coordonator în format electronic. 

5.3.4 (2) Coordonatorul lucrării va examina coeficientul (indexul) de preluare a anumitor informaţii 

existente, urmărind ca indexul (coeficientul) de similitudine, fără a exista citare sau încadrare a textului 

între ghilimele (determinat exclusiv pe baza propoziţiilor/frazelor similare), să nu depăşească 9% din 

conţinutul lucrării, indiferent de tipul sursei de unde s-a realizat preluarea, respectiv 4% dintr-o singură 

sursă (se exclud sursele la care similitudinile sunt <1%). 

5.3.5 (1) În cazul în care lucrarea respecta cerinţele de la punctul 5.3.4, coordonatorul lucrării de 

absolvire o avizează favorabil în vederea susţinerii. (2) În cazul în care constată neîndeplinirea 

condiţiilor de la 5.3.4, coordonatorul poate aviza favorabil sau respinge lucrarea anexând un raport 

justificativ. (3) Avizul va fi trecut pe Raportul de similitudine care va fi ataşat obligatoriu lucrării de 

absolvire a studiilor. ” 

 

 
Observație: În cadrul ședinței Departamentului de Silvicultura si Protecția Mediului din 23 aprilie 2018 

s-a hotărât ca un eventual aviz favorabil din partea coordonatorului lucrării să poată fi acordat, în 

situația nerespectării cerințelor de la pct. 5.3.4, până la un procent de similaritate de maxim 35%. 

Studenții care au realizat lucrări al căror coeficient de similaritate depășește valoarea de 35% nu vor 

putea reface lucrarea și nu o vor putea susține în aceeași sesiune de finalizare a studiilor. 
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