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 În conformitate cu prevederile art. 143, alin. (4) şi (5) din Legea educaŃiei naŃionale (nr. 
1/2011) care prevede în cele două articole mai sus menŃionate aspecte distincte şi concrete cu 
privire la asigurarea oroginalităŃii conŃinutului lucrărilor ştiinŃifice după cum urmează: 
 
 Art. 143: 
     (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenŃă, de diplomă, de disertaŃie şi de doctorat răspund în 
solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităŃii conŃinutului acestora. 
     (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinŃifice în vederea facilitării falsificării de 
către cumpărător a calităŃii de autor al unei lucrări de licenŃă, de diplomă, de disertaŃie sau de 
doctorat. 
  

În sensul celor prevăzute în lege vă solicităm sa aduceŃi la cunoştinŃa întregii comunităŃi 
academice următoarele măsuri: 

i Cuprinderea în regulamentele de realizare a tuturor lucrărilor ştiinŃificr din ULB 
Sibiu a prevederilor legii şi publicarea lor pe site-ul ULBS; 

ii Evaluarea de catre fiecare student (licenŃă, master, doctorat, postuniversitar şi 
postdoctoral) a originalităŃii lucrării (utilizând software:  scanmyessay.com – „viper”) 
înaintea prezentării acesteia spre evaluare. Se va completa un document specific, realizat în 
ULBS de către departamentul de proprietate intelectuală; 

iii Cadrele didactice coordonatoare de lucrări ştiinŃifice vor evalua atent toate 
documentele de realizare a lucrării ştiinŃifice inclusiv atestatul de proprietate intelectuală. 
Dovezile de plagiat vor fi sancŃionate cu excluderea candidaŃilor de la examenul de 
susŃinere a lucrării şi refacerea acesteia pentru sesiunea următoare; 

iv Decanii de ani de studii vor aduce la cunoştinŃa studenŃilor, în fiecare an şi la 
fiecare ocazie, prevederile legii, sancŃiunile prevăzute de lege şi modul de combatere a 
plagiatului în ULBS; 

v Prevederile legii şi prezentele măsuri vor fi afişate la avizierele facultăŃilor, 
departamentelor şi catedrelor în condiŃii de vizibilitate şi lizibilitate maximă; 

vi Este interzisă prezenŃa oricărui document afişat în ULBS cu privire la 
comercializarea lucrărilor ştiinŃifice. Domnii şi doamnele decani / directori răspund direct 
de înfăptuirea prezentelor măsuri. 
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