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I.
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile:
 Codului Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014.
 Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr.139, 02.07.2010.
 Regulamentului de organizare a studiilor în învățământ superior în baza Sistemului Național de
Credite de Studii, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr.7.2. din 15 septembrie 2010;
ordin nr. 726 din 20 septembrie 2010
 Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a stidiilor superioare de licență,
anexă la ordinul Ministerului Educației și Tineret nr.84 din 15 februarie 2008.
 Ord.nr.635 din 23.05.2019 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.
II.PROCEDURA ANTIPLAGIAT ÎN CADRUL ULIM
2.1. Prezentul Regulament reglementează modalitatea și principiile de funcționare ale procedurii
antiplagiat precum și modalitatea de utilizare de către universitate sau de către facultăți și catedre a sistemului
Antiplagiat ULIM. Nu există o definiție standard a plagiatului.
Senatul ULIM a stabilit următoarea definiție: Plagiatul este activitatea prin care cineva însușește prin
copiere, parafrazare sau rezumare o idee, concepție, expresie, text, schemă etc., publicate sau nepublicate,
aparținând unei alte persoane, prezentând-o drept a sa, fără a menționa explicit sursa la care a apelat.
2.2. Procedura antiplagiat se aplică pentru lucrări de licență și masterat. Procedura de antiplagiat
obligatoriu este înclusă ca partea componentă în Ghidurile metodice a catedrelor și facultăților cu privire la
elaborarea tezelor/proiectelor de licență și tezelor de master.
2.3. Textul lucrării, în versiunea finală, admisă în vederea susținerii acesteia, trebuie să fie depusă la
catedră, atît în format tradițional (pe hârtie) cât și format electronic (doc.1997-2010, Microsoft Word) cu cel
puțin 20 zile înainte de susținerea publică .(La nivel de catedră se recomandă verificarea tezelor prin servicii
gratuite web de detectare a plagiatului).
2.4.Textul lucrării în format electronic trebuie să fie identic cu cel în format tradițional (pe hîrtie).
2.5. Directorul Serviciului Control Proces Educațional va introduce textul lucrării care a fost trimisă de
coordonatorul științific prin poșta electronică (denumirea documentului vor include următoarele date:
facultatea, numele, prenumele studentului/masterandului, tipul lucrării (proiect/teza de licență sau masterat
(PL sau TM, anul academic de studii), cu cel puțin 7 zile înainte de susținere publică, în vederea analizei
antiplagiat.
2.6. Directorul SCPE va verifica rezultatele analizei lucrării expediate pe adresa electronică după evaluare
de sistem antiplagiat și în cazul în care se constată o situație de plagiat (teza de licență conține mai puțin de
60% text original; teză de master – mai puțin de 70% text original, dar în caz cînd lucrarea de master este o
continuare a lucrării de licență – nu mai puțin de 50%), va informa imediat conducătorul științific.
2.7. Conducătorul științific va informa studentul/masterandul care a admis plagiat și îi va restitui teza în
scopul eliminării plagiatului și corectării lucrării.
2.8. După eliminarea plagiatului, coordonatorul științific va depune din nou proiectul/teza la SCPE pentru
reexaminarea prin sistemul Antiplagiat ULIM.
2.9. În cazul în care lucrarea nu prezintă suspiciuni, Directorul SCPE semnează lucrarea întroducând
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lucrarea în Baza Sistemului Antiplagiat ULIM, astfel încât lucrarea va fi admisă la susținerea.
2.10. Conducătorul științific este responsabil de neadmiterea de către student/masterand a plagiatului în
proiectul/teză.
2.11. Toate lucrările admise la susținerea vor fi adăugate în mod obligatoriu în Baza de date a sistemului
Antiplagiat ULIM.
III. DISPOZIȚII FINALE
3.1. Decanii facultăților, șefii catedrelor sunt obligați să aducă la cunoștință prevederile prezentului
Regulament tuturor studenților/masteranzilor și cadrelor didactice de la facultate.
3.2. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul ULIM.

