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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 25 august 2020 

Cu privire la rezultatele implementării procedurii antiplagiat 
la UTM și perspective de diversificare a modului de realizare 

În baza raportului prezentat de către prorectorul pentru studii, conf. univ. dr., Serghei Andronic, 

privind rezultatele implementării procedurii antiplagiat la UTM și perspectivele de diversificare a 

modului de realizare a acestei proceduri și a discuțiilor desfășurate în contextul subiectului 

examinat  

SENATUL CONSTATĂ: 

Procedura antiplagiat a fost elaborată și implementată ca rezultat al alinierii UTM la 

universitățile de top, precum și al evaluărilor externe realizare de ANACEC, care a depunctat 4 

programe la indicatorul 9.1.2, menționând necesitatea elaborării unei astfel de proceduri în 

categoria arii de îmbunătățire obligatorii, pentru alte 14 programe au fost emise recomandări la 

indicatorul 3.3.1 în acest sens. 

Procedura de verificare a lucrărilor la plagiat a fost inițiată prin ordinul 274-r din 21.05.2018, 

prin care s-a dispus crearea unei baze de date a proiectelor/tezelor de licență/master, fiind stabilite 

și primele condiții – modul de prezentare a lucrării, termenul de predare, modul de denumire a 

fișierului electronic, iar conform prevederilor dispoziției nr. 9 din 06.06.2018, de un reprezentat 

DTIC, a fost efectuată colectarea și încărcarea lucrărilor.  

În anul universitar 2018/2019, pentru a facilita procesul de încărcare a lucrărilor în repozitoriul 

UTM, prin dispoziția nr. 21 din 21.12.2018 au fost creați nori OneDrive nominali, stabiliți în 

calitate de persoane responsabile pentru încărcarea lucrărilor de licență șefii de programe, iar 

pentru tezele de master - șefii de departamente, precizate termenele de predare a variantelor 

electronice ale lucrărilor de finalizare a studiilor.  

Experiența acumulată, precum și analiza practicilor universităților naționale și internaționale a 

stat la baza elaborării de către DMAAC a Regulamentului antiplagiat al UTM, aprobat la ședința 

Senatului din 26.03.2019. Regulamentul nominalizat a stabilit criteriile de constatare a plagiatului 

și gradul acceptat de similitudine de maximum 40%, ținând cont de faptul că procedura era în faza 

de implementare, iar lucrările de profil ingineresc conțin o parte grafică substanțială, partea 

textuală prezentând deseori repetări de definiții, algoritmi etc. 

Prevederile Regulamentului nominalizat au fost puse în aplicație pentru prima dată în vara 

anului universitar 2018/2019, prin dispoziții ale decanilor fiind create Comisii antiplagiat în cadrul 

departamentelor de specialitate. Activitatea comisiilor a fost axată pe examinarea lucrărilor cu grad 

de similitudine mai mare de 40%, fapt consemnat în procese-verbale de formă prestabilită. 

Rezultatele evaluării lucrărilor la plagiat, cu nominalizarea lucrărilor care depășeau cota 

prestabilită de Regulament au fost generate de DTIC și transmise șefilor de programe. În cazul 

când la program nu se depistau lucrări cu grad mare de similitudine, șeful de program era informat 

despre aceasta de către DTIC. 

http://www.utm.md/
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Pornind de la faptul, că procedura antiplagiat a fost în primul an de aplicare şi exista riscul 

abaterilor în interpretare în cazul programelor cu pondere semnificativă a lucrărilor cu un grad 

înalt de similitudine, prin dispoziția rectorului UTM nr.14 din 31.05.2019 s-a considerat oportună 

crearea a 5 Comisii universitare, care aveau ca sarcină monitorizarea reevaluării antiplagiat la 

programele de studii cu un număr semnificativ de lucrări de finalizare a studiilor care nu s-au 

încadrat în procentul de similitudine admis. 

În cadrul ședinței Senatului UTM din 25.06.2019 sau prezentat și discutat rezultatele verificării 

la plagiat a lucrărilor de absolvire, promoția 2019, discutată și aprobată procedura antiplagiat, iar 

în cadrul ședinței Senatului din 28.08.2019 au fost aprobate unele modificări în Regulamentul 

antiplagiat al UTM, fiind coborâtă și cota maximă de similitudine la 30%. Prevederile procedurii 

antiplagiat au fost trecute în Ghidurile pentru elaborarea proiectelor/tezelor de licență/master. 

La inițiativa DTIC, în anul universitar 2019/2020 a fost perfecționată procedura de încărcare a 

lucrărilor în sistemul de verificare la plagiat, renunțând la nori nominali în favoarea încărcării 

lucrărilor prin intermediul SIMU Departament academic, în proces fiind implicate aceleași 

persoane – șefii de program și șefii de departamente. 

Utilizarea SIMU Departament academic a permis vizualizarea rezultatelor verificării 

lucrărilor la plagiat prin intermediul unui raport implementat în acest SIMU, fiind exclusă etapa 

de generare și transmitere a acestor informații de către DTIC.  

Rata promovării procedurii antiplagiat după prima încărcare a lucrărilor în a.u. 2018-2019 a 

constituit 89,81%, pentru învățământul cu frecvență și 85,37% pentru învățământul cu frecvență 

redusă, iar în a.u. 2019-2020 – 92,93% și, respectiv, 94,05% cu referire la numărul lucrărilor 

încărcate.  

Rata promovării procedurii antiplagiat după a doua încărcare a lucrărilor în a.u. 2018-2019  

constituie 99,18%, pentru învățământul cu frecvență și 94,63% pentru  învățământul cu frecvență 

redusă, iar în a.u. 2019-2020 – 98,61% și 98,65% respectiv, cu referire la numărul lucrărilor 

încărcate. 

De menționat și următoarele: 

 durata suficient de mare a perioadei de susținere a proiectelor/tezelor de licență/master în 

UTM a creat unele premise pentru interpretarea termenelor prevăzute de Regulamentul 

antiplagiat al UTM pentru încărcarea și verificarea lucrărilor la plagiat; 

 unii coordonatori/conducători ai tezelor de licență manifestă o atitudine iresponsabilă faţă 

de activitatea de ghidare a studenţilor în procesul de elaborare a lucrărilor de absolvire; 

 se constată o tratare loială a prevederilor Regulamentului de către Comisiile antiplagiat cu 

referire la lucrările cu grad de similitudine mare; 

 Verificarea aleatorie a lucrărilor din repozitoriul UTM de către colaboratorii DMAAC a 

permis identificarea unor rezerve de îmbunătățire a calității lucrărilor de finalizare a 

studiilor superioare de licență, master și integrate; 

 Utilizarea adreselor de email corporative, creșterea numărului de funcționalități oferite de 

platforma „Universitatea mea” creează premise de asigurare a accesului pentru încărcarea 

lucrărilor de absolvire de către studenții UTM în scopul verificării acestora la plagiat. 

http://www.utm.md/



