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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 

Nr. 17 din data de 11 / 06 / 2021  

 
Conform: 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea 

Decanului 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie, 

Metodologiei pentru menţinerea calităţii de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei 

standard de pensionare şi reîncadrarea personalului didactic pensionat", aprobată prin HS nr. 

175/17.12.2020 

 
 

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de  11 / 06 / 2021 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Procedura privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, conform 

Anexei 1. 

Art. 2.  Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Procedura privind verificarea antiplagiat a 

lucrărilor de disertaţie, conform Anexei 2. 

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Calendarul pentru verificarea antiplagiat a 

lucrărilor de disertaţie, conform Anexei 3. 

 

 

Decan, 

 

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
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Anexa 1  la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021 

           Decan, prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 

 

PROCEDURA 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă şi master 

 

 

 

Art. 1. Această procedură completează Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de licenţă/diplomă şi de disertaţie, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 62 din 12 

martie 2020, iar prevederile acesteia sunt corelate cu Procedura operaţională pentru susţinerea 

examenelor de finalizare a studiilor în condiţiile OUG nr. 58/2020. 

Art. 2. Prevederile prezentei proceduri sunt valabile pentru programele de studii universitare 

derulate de Facultatea de Inginerie şi se aplică începând cu promoţia anului universitar 2020-

2021, precum şi în cazul absolvenţilor din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau nu au 

promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea acestei proceduri în vigoare. 

Art. 3. Înscrierile pentru susţinerea examenului de diplomă/disertaţie se desfăşoară online. Toate 

documentele transmise se vor salva în dosarul electronic al candidatului. Dosarul de înscriere se 

va transmite la adresa de e-mail secretar.ing@ugal.ro şi trebuie să conţină obligatoriu 

următoarele documente: 

a. Cererea de înscriere la examenul de diplomă (Anexa_1L) sau examenul de disertaţie 

(Anexa_1M), completată şi semnată, în format pdf, salvată cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1L sau 1M; 

b. Fişa absolventului (Anexa_2), completată şi semnată, în format pdf, salvată cu 

denumirea Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2; 

c. Referatul îndrumătorului (Anexa_3L sau Anexa_3M), completat şi semnat, în format 

pdf, salvat cu denumirea Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3L sau 3M; 

d. Proiectul de diplomă sau lucrarea de disertaţie, în format pdf, salvat cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_diploma sau lucrare_disertatie; 

e. Declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă sau a lucrării de disertaţie 

(Anexa_4L sau Anexa_4M), semnată de absolvent, în format pdf, salvată cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4L sau 4M; 

f. Chitanţa de plată pentru susţinerea examenului de diplomă/disertaţie pentru absolvenţii 

din serii anterioare, în format pdf, salvată cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_L sau M. 



 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

FACULTATEA DE INGINERIE 

http://www.ing.ugal.ro 

 

Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poș tal 800201, Galaț i, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: 
secretar.ing@ugal.ro 

Fişa absolventului va fi completată de către secretariatul facultăţii şi serviciile universităţii. 

Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă/inginer) în original, în dosarul 

existent la secretariat, vor aduce documentele în original la secretariatul facultăţii. 

Pentru candidaţii care se înscriu pentru susţinerea examenului de diplomă, secretariatul facultăţii 

va include în dosarul electronic şi o copie scanată a certificatului de competenţă lingvistică într-o 

limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate. 

Art. 4. Lucrările de disertaţie vor fi verificate cu softul antiplagiat, furnizat de Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galaţi. În vederea completării raportului antiplagiat, materialele care 

urmează a fi verificate se transmit în unul dintre formatele DOC, DOCX sau PDF, cu 

dimensiunea maximum admisă de 20 MB şi neprotejate prin parolă. Analiza antiplagiat a 

lucrărilor de disertaţie se va realiza de către persoanele, cadre didactice, desemnate de către 

departamente. Raportul analizei antiplagiat va fi transmis cadrelor didactice coordonatoare. 

Art. 5. Examenul de diplomă constă din două probe, după cum urmează: 

a. proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

b. proba 2: prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. 

Art. 6. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

Art. 7. În funcţie de contextul epidemiologic, Consiliul Facultăţii decide asupra modalităţii de 

desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, online sau cu prezenţă fizică. Secretariatul 

Facultăţii transmite către Consiliul de Administraţie decizia Consiliului Facultăţii privind 

modalitatea de organizare a examenelor de finalizare a studiilor şi asumarea responsabilităţilor 

privind organizarea, în condiţiile legii, a acestor examene. 

Art. 8. În cazul în care Consiliul Facultăţii decide să menţină prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi 

moment, a comisiei de examen şi a examinatului, conducerea facultăţii ia măsurile necesare 

pentru a asigura limitarea contactului dintre persoane. Pentru siguranţa studenţilor şi a cadrelor 

didactice, în organizarea acestor activităţi trebuie să se prevadă respectarea distanţării fizice şi a 

celorlalte măsuri individuale de protecţie. Numărul maxim de persoane (studenţi şi membri ai 

comisiei de examen) prezente simultan într-un spaţiu închis este cel prevăzut de reglementările 

în vigoare în acel moment. În acest caz, desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de 

licenţă şi de masterat se organizează cu respectarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de diplomă şi disertaţie în vigoare în acel moment. 

Art. 9. În cazul în care Consiliul Facultăţii decide susţinerea examenelor de finalizare a studiilor 

de licenţă şi de masterat în modul online, se va utiliza platforma Microsoft Teams, recunoscută la 

nivel instituţional. Probele se vor desfăşura astfel: 

a. Examenul de diplomă 

 proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Se vor înregistra 

integral atât întrebările adresate de comisie studentului, cât şi răspunsurile acestuia; 

 proba 2: prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă se desfăşoară sub formă de 

examen oral, pe platforma Microsoft Teams. 

b. Examenul de disertaţie se desfăşoară oral pe platforma Microsoft Teams. 
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Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat în variantă online va fi 

înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi va fi arhivată în depozitul digital 

instituţional. 

Art. 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a 

studiilor nu este publică. 

Art. 11. Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii 

acesteia, la avizierul facultăţii şi pe pagina web. 

Art. 12. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă şi master produce efecte începând cu data aprobării în Consiliul Facultăţii. 
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Anexa 2  la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021 

           Decan, prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 

 

PROCEDURA 

privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie 

 

 

Art. 1. Această procedură descrie etapele pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie, 

utilizând sistemul antiplagiat pus la dispoziţie de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Art. 2. Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de 

disertaţie elaborate de studenţii care se înscriu pentru finalizarea studiilor de masterat organizate 

de Facultatea de Inginerie, începând cu anul universitar 2020-2021. 

Art. 3. Verificarea lucrărilor de disertaţie va fi efectuată de către persoanele, cadre didactice, 

desemnate de fiecare departament pentru programele de studii universitare de masterat pe care le 

gestionează şi care răspund de încărcarea în sistemul antiplagiat a lucrărilor de disertaţie şi de 

verificare a gradului de similitudine al acestora. Rezultatele analizei antiplagiat vor fi comunicate 

cadrelor didactice coordonatoare, cu respectarea termenelor stabilite prin calendarul de verificare 

antiplagiat. 

Art. 4. Calendarul de verificare antiplagiat a lucrărilor de disertaţie este stabilit pentru fiecare 

sesiune de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor, în funcţie de structura anului 

universitar pentru anii terminali. 

Art. 5. Lucrările de disertaţie (exclusiv cuprinsul, bibliografia şi anexele, dacă este cazul) se 

transmit în format DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB şi 

neprotejate prin parolă, cadrelor didactice coordonatoare care vor transmite lucrările de disertaţie 

persoanelor desemnate de către departamente pentru analiza antiplagiat, cu respectarea 

termenelor stabilite prin calendarul de verificare antiplagiat. 

Art. 6. Rezultatul intermediar al analizei antiplagiat va fi transmis cadrelor didactice 

coordonatoare, în cel mult 3 zile lucrătoare. 

Art. 7. Informaţiile necesare completării raportului antiplagiat sunt: titlul lucrării verificate, 

numele şi prenumele autorului, denumirea programului de studii universitare de masterat.  



 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

FACULTATEA DE INGINERIE 

http://www.ing.ugal.ro 

 

Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poș tal 800201, Galaț i, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: 
secretar.ing@ugal.ro 

Art. 8. Raportul antiplagiat este rezultatul evaluării originalităţii textului analizat şi generează 

coeficienţii de similitudine care cuantifică măsura în care au fost preluate fragmente identice din 

alte lucrări, precum şi procentul numărului de cuvinte identificate în alte texte faţă de numărul 

total de cuvinte din documentul analizat.  

Art. 9. Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este o valoare exprimată în procente care indică 

nivelul de preluare a unor fragmente de text care conţin minimum cinci cuvinte consecutive. O 

valoare mare a lui CS1 poate indica o preluare excesivă a informaţiilor din alte lucrări. Limita 

acceptată pentru Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este de maximum 50%. 

Art. 10. Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este o valoare exprimată în procente care stabileşte 

nivelul de preluare a unor fragmente de text care conţin minimum 25 de cuvinte consecutive. O 

valoare mare a lui CS2 indică un grad mare de preluare neautorizată din alte lucrări. Limita 

acceptată pentru Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este de maximum 20%. 

Art. 11. Pentru admiterea unei lucrări de disertaţie, în vederea susţinerii examenului de finalizare 

a studiilor de masterat, este obligatorie îndeplinirea condiţiilor de respectare a valorilor 

procentuale ale coeficienţilor CS1 şi CS2, indicate la art. 9 şi art. 10. În acest caz, coordonatorul 

lucrării de disertaţie va aviza susţinerea lucrării de disertaţie în vederea finalizării studiilor. 

Art. 12. Dacă cel puţin unul dintre coeficienţii de similitudine, menţionaţi la art. 9 şi art. 10, este 

depăşit la prima verificare antiplagiat, lucrarea este transmisă studentului, în vederea refacerii 

conţinutului. La propunerea coordonatorului lucrării de disertaţie, lucrarea va fi supusă din nou 

procedurii de verificare antiplagiat, în scopul generării unui nou raport antiplagiat. Dacă valorile 

coeficienţilor CS1 şi CS2 respectă condiţiile descrise la art. 9, art. 10 şi art. 11, coordonatorul 

lucrării poate acorda calificativul Admis pentru susţinerea lucrării de disertaţie în vederea 

finalizării studiilor. 

Art. 13. Procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie produce efecte 

începând cu data aprobării în Consiliul Facultăţii. 
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Anexa 3  la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021 

           Decan, prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 

 

CALENDAR 

PENTRU VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE 

DISERTAŢIE 

 

Anul universitar 2020-2021                         Sesiunea iulie 2021 

Transmiterea lucrărilor de disertaţie de către cadrele didactice coordonatoare 

către persoanele desemnate de departamente pentru verificarea antiplagiat 
17 iunie 2021 

Emiterea raportului generat de programul pentru detectarea plagiatului şi 

transmiterea către cadrele didactice coordonatoare 
18 iunie 2021 

Transmiterea raportului antiplagiat, elaborat după reverificarea lucrărilor de 

disertaţie care au depăşit cel puţin una din valorile procentuale ale 

coeficienţilor CS1 şi CS2 

24 iunie 2021 

Transmiterea către cadrele didactice coordonatoare a raportului antiplagiat 

după reverificarea lucrărilor de disertaţie care nu au respectat valorile 

maxime ale coeficienţilor CS1 şi CS2 

25 iunie 2021 

 

În vederea verificării antiplagiat, lucrările de disertaţie (exclusiv cuprinsul, bibliografia şi anexele, 

dacă este cazul) care urmează a fi verificate se transmit în unul dintre formatele DOC, DOCX sau 

PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB şi neprotejate prin parolă, salvate cu denumirea 

Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_disertatie (fără diacritice), cadrelor didactice 

coordonatoare a lucrării. 

Programul de studii Acronim 

Modelare şi Simulare în Inginerie Mecanică MSIM 

Sisteme şi Echipamente Termice şi Protecţia Mediului SETPM 

Managementul Calităţii în Inginerie Industrială MCII 

Proiectare şi Simulare în Industria Sudării PSIS 

Grafică şi Modelare Computerizată GMC 

Materiale Avansate şi Tehnologii Inovative MATI 

Calitatea Mediului şi Dezvoltare Durabilă CMDD 

Dezvoltare Durabilă şi Securitate în Industrie  DDSI 

 

Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este o valoare 

exprimată în procente care indică nivelul de preluare a unor fragmente de text care conţin minimum 
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5 cuvinte consecutive. O valoare mare a lui CS1 poate indica o preluare excesivă a informaţiilor din 

alte lucrări. Limita acceptată pentru Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) este de maximum 

50%. 

 

Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este o valoare exprimată în procente care stabileşte nivelul de 

preluare a unor fragmente de text care conţin minimum 25 de cuvinte consecutive. O valoare mare a 

lui CS2 indică un grad mare de preluare neautorizată din alte lucrări. Limita acceptată pentru 

Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) este de maximum 20%. 


