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Anti-plagiat - Lumea iParadigms 

Soluţie pentru mediul academic şi de 
cercetare – nu reţine articolul în  
baza de date 
50$ pe articol verificat 

Soluţie pentru facultăţi – costisitor 

Soluţie pentru studenţi 
7$ pe articol verificat 



Turnit In – ce face şi nu face? 
• E o soluţie online automată – reduce timpul de analiză a

originalității unei lucrări.

• Generează un coeficient de similaritate şi un raport care
arată care sunt paragrafele similare şi care sunt lucrările
ce conţin acele paragrafe.

• Comparaţie cu o baza de date imensă (lucrări de pe
internet, din biblioteci, alte proiecte/teze introduse.

• Nu dă automat verdicte!



Turnit In – de ce? 

• În universitatea noastră este obligatorie 
verificarea originalității lucrărilor prin Turnitin.

• Este indirect și o formă de protejare a lucrărilor – nu 
se mai pot copia pasaje din lucrările introduse deja.



Cum funcţionează? 

• Se introduce materialul (anterior se formatează  -
anumite formate şi dimensiuni acceptate) 10 min-2h

• Materialul este copiat în baza de date şi rămâne
acolo! Nu mai poate fi şters! (de aceea nu se
recomandă reintroducerea sa)

• Se procesează – se compară (doar textul) cu baza
de date  5-10 min – > 7-8 h

• Se afişează indicele de similaritate (şi cei parţiali) şi se
generează raportul de analiză a originalității.



Cum funcţionează? 

• Atenție!!

• Chiar dacă un paragraf este modificat, de cele mai

multe ori se modifică doar câteva cuvinte (se găsesc

sinonime) sau ordinea acestora.

• Programul Turnitin este capabil să identifce
paragraful inițial original chiar și cu acele modificări.

• Pentru a nu fi identificat de Turnitin pasajul trebuie
rescris cu alte cuvinte și o altă topică a lor.



Interfaţa 



Raportul de analiză 

Indici parţiali 

și sursa inițială 

Indice total 77% 



Indici parţiali 



Interpretarea indicelui 
• < 25% acceptabil (uneori)

• 25-49% atentionare – necesită interpretare

• 50-74% preludiul plagiatului ...

• >75% … e groasă!

• Care e procentul acceptat? Nu se poate
spune cu exactitate (depinde de volumul
lucrării, tipul lucrării).

• TurnitIn nu dă verdicte – valorile nu
reprezintă nimic fără o analiză a raportului.



Interpretarea indicelui 
• Mărimea contează! – la aceleaşi paragrafe similare,

valoarea indicelui diferă în funcţie de mărimea lucrării.

• 25% la un articol  - 3-4 paragrafe – 1% la o teză.

• 25% la o teză de 200pg – 50 pagini similare!!! – nu mai 

e acceptabil!

• Valoarea poate fi crescută de – referinţe bibliografice

numeroase în text, bibliografie masivă , pasaje marcate

cu ghilimele, sintagme foarte comune (uneori incluse
ca similare în mod neaşteptat, ciudat, aberant). Totuși

de aceea e admis un procent de max 25%.



Lucruri ciudate  



Lucruri ciudate  
Cel mai mare indice parţial – o lucrare fără legătură cu subiectul – zerouri incriminate 



Lucruri ciudate  



Lucruri ciudate  
Uneori bibliografia nu este exclusă!!! ... Şi în general nu se citează iluştrii necunoscuţi. 



Mici scăpări – marja de eroare 
la o lucrare de cca 80 pag. un procent similaritate (1%) reprezintă cca 300 de cuvinte. 



Lucruri ciudate şi nu prea 

• TurnitIn – nu e ifailibil şi nu e un expert uman – să nu

avem astfel de aşteptări.

• Analiza se face doar pe text – fără grafice, imagini.

• Nu totul se afla pe net sau în baza de date a

TurnitiIN- dar poate sa apară  mai târziu!

• La o verificare o lucrare poate avea 2%, la o

reverificare 40% (există recomandări de reverificare

periodică).

• Mare atenţie la interpretarea reverificării!!!



Reverificare 
• Cazuri:

• lucrarea lui Ionescu, 2004 – verificare 3%

• Verificarea lucrării lui Popovici, 2009 – 60% (similară cu
Ionescu)

• Automat la verificare Ionescu creşte (să spunem la 50%).

• Concluzia firească – în cazul lui Ionescu sursa Popovici
trebuie eliminata pentru că e o lucrare apărută mai târziu
– şi Ionescu ar reveni la 3%.

• Eliminarea poate fi hazardată - dacă Popovici a preluat
după Marinescu şi Ionescu la fel? (Turnitin nu indică sursa
iniţială ci sursa cu cea mai mare „vizibilitate” şi cea mai
voluminoasă – principiul Matrioska – poate genera erori)

• (reacţia unor studenţi – eu nici nu am accesat site-ul
acela, menţionat ca sursa similară)



Probleme în cazul lucrărilor finale 

• Analiza individuală e greoaie - timpul  necesar

analizei e foarte mare la un volum mare de lucrări

(cine stă să le verifice şi cu cât timp le luăm înainte?)

• Verdictul se poate da doar după introducerea

tuturor proiectelor – verificare încrucişată între

proiectele introduse!

• În cazul similarităţii mari între 2 proiecte din aceeaşi

sesiune – cine este eliminat?    - amândoi

• Care e totuși limita? – 25%



Recomandări  

• NU se introduc variante parţiale sau mai multe

variante. Doar variantele finale.

• Studenţilor nu mai au dreptul să refacă lucrarea – e

o tentativă de fraudă ce trebuie sancţionată.



Problemele studenţilor 
• Principala problemă – e absolut necesară introducerea

unor pasaje susceptibile la similaritate? (gen date din

amemajament, norme tehnice, descrieri generale – de

specii, operaţii, textul legilor).

• Soluţii – limitarea acestor pasaje, comentarea/alterarea

pasajelor (interpretarea proprie), introducerea acestora în

secțiunea de anexe (anexele nu se verifică).

• Modalitatea corectă de citare – dacă se preiau pasaje

neprelucrate trebuie citate corect – cu ghilimele şi sursă

(pentru a putea identifica contribuţia personală şi pentru ca

programul să poată exclude pasajele – dar respectând

aceeaşi valoare limită a indicelui de similaritate)



Exemplu de citare 
• Legea 276/2008 prevede că luna e roz cu dungi.

• Legea 276/2008 prevede că “luna e roz cu dungi”.

• Dacă fragmentul e preluat neprelucrat, nefiind original
de ce nu e marcat corespunzător? Dacă nu ştiu textul
legii  pot să cred că neapărând ghilimele e un
comentariu personal, o interpretare originală a legii.

• Comparaţie cu situaţia normală:

• Petrescu (2008) spune că luna e roz cu dungi (se
presupune că e o interpretare a celor spuse de autor).

• Petrescu (2008) spune că „luna e roz cu dungi”(dacă
textul e preluat neprelucrat sunt obligatorii ghilimelele)



Neuronul stingher 
• Observații ale studenților:

• „Majoritatea site-urilor nu le-am accesat niciodata, si
unele chiar nu au nici o legatura cu tema mea”.

• „...ambele propozitii sunt din lege. Insa doar prima este
considerata plagiat de Turnitin”.

• „De asemenea, mi se spune ca am plagiat de pe un site
suspendat ... de pe o revista Americana ... un site despre
YOGA.... un site chinezesc”. 

• „legea 171 din 16 iulie este plagiata de pe acest site
http://www.prosumal.ro/viewtopic.php?f=9&t=52 care
nici macar nu poate fi deschis”   ;-) 

http://www.prosumal.ro/viewtopic.php?f=9&t=52


Neuronul stingher 
• „Nu inteleg care sunt criteriile de alegere a site-urilor

pentru ca ceea ce este cu verde se gaseste pe mai
multe site.uri. Si de asemenea, am specificat in
paranteza articolul din care am luat”.

• Dar ghilimelele? Cât costă ghilimelele?

• „În concluzie din cele 35 procente de similitudine a
lucrării  5% (3+2) nu puteau fi evitate iar cele 4% ar fi fost
greşit să nu se folosească. Din total consider că este
firesc să se scadă un procent de minim 9%.”

• La fel de firesc este să admiţi că furi 26%, dar măcar să
primeşti un discount ...




