
Despre Sistemantiplagiat.ro 
 

“…Sistemantiplagiat.ro este un instrument online dedicat comparării 

documentelor în format text…. Sistemantiplagiat.ro – este o unealtă care permite 
verificarea originalităţii 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.  

Sistemantiplagiat.ro verifică toate documentele încărcate cu surse aflate în 
următoarele baze de date: 

• Documentele din Baza de date proprie a Universității (documente arhivate); 
• Documentele din Bazele de date ale altor Universități;* 

• Resursele Internetului. 
 

Raportul de Similitudine – 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 
exprima 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 

persoana autorizată pt. acest program să facă o verificare adiţională. 
Sistemantiplagiat.ro recomandă ca limita valorii pentru Coeficientul de 

Similitudine 1 să fie de 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 verificata de 

către persoana autorizată pt. acest program deoarece pot fi o dovadă clară a unui 
conţinut preluat. 
Sistemantiplagiat.ro recomandă ca limita valorii pentru Coeficientul de 

Similitudine 2 să fie de 5% ….”. 


