
 

Anexa 4  

DECLARAŢIE 

privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie1 

 

Subsemntatul(a) _____________________________________________________2absolvent(ă) 

al(a) Universităţii Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, 

specializarea Asistență socială, promoţia ____________, cunoscând prevederile art. 326 Cod 

Penal referitoare la falsul în declaraţii și dispoziţiile art. 143 referitoare la plagiat din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum și art.15 (secțiunea C) din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master al Universității Babeș-

Bolyai alin. (4), respectiv alin. (5), declar pe proprie răspundere următoarele: 

 lucrarea de licenţă/dizertație cu titlul__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________3 

pe care urmează să o susţin în faţa comisiei, este originală, este rezultatul propriei cercetări şi 

documentări, nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ 

superior, din ţară sau străinătate, nu a fost niciodată publicată sub formă de articol sau volum de 

către edituri/reviste din ţară sau străinătate. 

 toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, cu 

respectarea regulilor de evitare a plagiatului/autoplagiatului. 

 sunt de acord ca lucrarea mea de licenţă/disertaţie să fie verificată prin orice modalitate 

legală pentru cu ajutorul unui soft antiplagiat agreat la nivel de facultate pentru confirmarea 

originalităţii, consimţind inclusiv la introducerea conţinutului său într-o bază de date în acest scop. 

 am luat la cunoștință faptul că identificarea unui procent de plagiat peste limita agreată la 

nivel de specializare, respectiv peste 12% procent de similitudine, sau prezentarea unei lucrări 

elaborate de către un alt absolvent constituie infracţiune (furt intelectual şi nerespectarea dreptului 

de autor şi a proprietăţii intelectuale) şi are drept consecință eliminarea din examen, conform 

sect.C, art.15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

nivel licență și master al Universității Babeș-Bolyai precum şi răspunderea penală.  

 

Dată azi, ..............................    Semnătură absolvent .............................. 

 

                                                           
1se completează olograf („de mână”) și reprezintă un document obligatoriu la înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor 

2 se completează numele și prenumele complet, cu majuscule, așa cum apare în cererea de înscriere la examenul de finalizare a 

studiilor 

3 titlul lucrării de licență/disertație 
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