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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 
Studia UBB – Philosophia 
 

 

PROCEDURA ANALIZEI DE SIMILITUDINI A TEXTELOR PRIMITE SPRE 
PUBLICARE 

 

Prezentul document, în conformitate cu Hotărârea CA 82/4.01.2022 împreună cu anexele aferente, 
Hotărârea Senatului nr. 119/23.09.2021 și Hotărârea CA UBB 15823/14.11.2022, descrie 
procedura analizei de similitudini a textelor primite spre publicare și de folosire a softului de 
detectare a similitudinilor în cadrul redacţiei seriei Philosophia a Studia UBB.  

Elaborarea Raportului de similitudini se realizează de către redacţia seriei Philosophia a Studia 
UBB. 

În cadrul redacţiei, generarea raportului de similitudine se va realiza conform următoarei 
proceduri: 

1. Secretarul de redacţiei, redactorul-şef sau coordonatorul dosarului/numărului introduc textul 
primit la redacţie în programul de analiză pus la dispoziție de UBB, în termen de 30 zile de la 
primirea acestuia. 

2. Raportul de similitudini generat este analizat de redactorul-şef şi, dacă e cazul, coordonatorul 
dosarului/numărului.  

3. Secretarul de redacţie ține evidența textelor introduse în softul de analiză a similitudinilor și a 
rapoartelor generate. De asemenea, secretarul de redacţie, prin intermediul infrastructurii puse la 
dispoziție de UBB, se va asigura de arhivarea electronică a textelor introduse în soft și a rapoartelor 
generate. 

4. Raportul de similitudini constă în: o listă de documente identificate ca surse posibile pentru 
anumite fragmente din textul analizat și unul sau mai mulți coeficienți de similitudine. 

6. Redacţia seriei Philosophia a Studia UBB, conform specificului domeniului Filosofie, stabilește 
un prag de alertă al coeficientului de similitudini de 5%. Depășirea acestui prag de alertă nu indică 
în mod necesar preluări neautorizate sau plagiatul. 

7. Analiza trebuie să verifice cel puțin următoarele aspecte: 

• dacă lucrarea conține porțiuni mari de text identificate de soft ca similitudini; 
• dacă apare un număr prea mare de potențiale preluări dintr-o singură sursă; 
• dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor preluări 

neautorizate, care pot fi indicatori de plagiat; 
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8. În urma examinării Raportului de similitudini, redactorul-şef şi, dacă e cazul, coordonatorul 
dosarului/numărului vor completa Rezoluția cu privire la preluări neautorizate. Redactorul-şef nu 
va admite lucrarea în vederea publicării dacă din evaluarea Raportului de similitudini reiese că: 

- preluările care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de plagiat; 

- în lucrare apar modificări intenționate ale textului, care indică o tentativă de disimulare a 
preluărilor neautorizate; 

9. În cazul în care referenţii și/sau membrii comitetului editorial fac recomandări și sugestii de 
modificare a lucrării, atunci întreaga procedură de analiză a similitudinilor va fi reluată și lucrarea  
modificată conform sugestiilor oferite va fi reintrodusă în softul de analiză a similitudinilor. 

 

Redactor-şef, 

Prof. univ. dr. habil. Ion Copoeru 


