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Tutorial - Utilizarea platformei Turnitin în scopul 

verificării autenticității lucrărilor de 

licență/disertație/doctorat 

Analist programator, Adrian Chiorescu 

v.03 – cadre didactice – 15.02.2023 

 

Introducere 

Platforma Turnitin este proiectată pentru gestionarea și verificarea autenticității temelor de curs 

sau a oricăror alte lucrări ale studenților. 

Pentru identificarea gradului de similitudine între lucrările de licență/disertație/lucrări de grad sau 

teze de doctorat cu alte materiale, respectiv pentru combaterea plagiatului, UAIC a achiziționat accesul 

la această platformă. 

Ghidul de față va descrie pașii necesari depunerii fișierelor pe platformă de către îndrumătorii 

lucrărilor, pentru vizualizarea rapoartelor de similitudini.  

Sunt acceptate documente în format *.doc, *.docx sau *.pdf, dar sunt recunoscute și alte formate 

precum *.rtf, *.ppt, *.html, *.ps, *txt. 

Important! Fiind o platformă web, interfața vizuală este într-o continuă schimbare și imaginile din 

acest tutorial ar putea să nu mai corespundă exact cu forma actuală, dar, principiul de funcționare ar 

trebui să rămână același. 

 

I. Accesul la platformă 

Platforma este accesibilă online la adresa: https://www.turnitin.com/. 

 

În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Login. 

https://www.turnitin.com/
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Contul de acces se poate crea doar individual de către cadrele didactice ale facultății, numai pe 

baza unei invitații primite pe email de la sistemul Turnitin și inițiată de către administratorul de cont al 

facultății, adrian.chiorescu@uaic.ro.  

Pentru facultatea noastră, invitația a fost trimisă către toate cadrele didactice în data de 

06.02.2019, în majoritatea cazurilor către adresa de email personală. De atunci, la cerere, se trimit 

invitații către personalul nou de predare. 

Cadrelor didactice, care nu au accesat invitația, nu au creat contul și nici nu mai găsesc mesajul din 

data de 06.09.2019, li se pot retrimite invitații. Trebuie doar să contacteze administratorul Turnitin al 

facultății, adrian.chiorescu@uaic.ro. 

Profesorii care au creat contul în urma invitației, dar nu își mai amintesc parola, vor urma indicațiile 

de recuperare ale parolei de pe pagina de Login, accesând link-ul Forgot your password din partea de jos 

a formularului. 

 

În situația în care cineva nu își mai amintește dacă a creat sau nu contul, va scrie un email către 

administratorul Turnitin al facultății, adrian.chiorescu@uaic.ro, care va verifica existența contului în 

platformă și va indica apoi pașii de urmat, fie prin retrimiterea invitației, fie prin redirecționarea către 

recuperarea parolei. 

Odată rezolvată problema contului și parolei, aceste date se completează în formularul de 

autentificare și se apasă butonul Log In. 

De pe pagina principală, din meniul din partea dreaptă, sus, se poate alege limba Română. 

 

 

mailto:adrian.chiorescu@uaic.ro
mailto:adrian.chiorescu@uaic.ro
mailto:adrian.chiorescu@uaic.ro
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II. Organizarea spațiului de lucru 

Sistemul permite verificarea oricăror lucrări ale studenților (nu doar tezele de finalizare a studiilor), 

de aceea, fișierele pot fi organizate numai sub formă de cursuri (cu sau fără secțiuni) și teme de curs. 

 

Așadar, chiar și numai pentru verificarea lucrărilor de absolvire, este necesară crearea unui curs. Un 

curs poate conţine mai multe teme, iar la fiecare temă se pot adăuga fişierele cu lucrările de verificat. 

III. Crearea unui curs 

Din partea dreaptă a paginii principale se apasă butonul Adaugă Curs. 

 

 

În cazul nostru,  pentru verificarea lucrărilor de absolvire, vom crea un curs nou intitulat chiar 

„Verificare lucrări”. 
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Pe ecranul de creare a unui curs nou, toate câmpurile sunt obligatorii și se vor completa astfel: 

 Tip curs: se va lăsa selectată opțiunea implicită „Standard” (Dacă se alege tipul „Principal”, 

atunci, cursul va avea un nivel organizatoric în plus, numit „Secțiuni”, ce nu este tratat în acest 

tutorial rapid; 

 Titlul cursului: poate fi de ex. „Verificare lucrări (an)” sau fără an, dacă nu intenționați să 

păstrați lucrările de la un an la altul; 

 Cheia de înregistrare: orice combinație de cifre, litere sau caractere speciale; 

 Disciplina: pentru facultatea noastră, probabil cea mai potrivită opțiune este „Științe - Generale”; 

 Nivel studenți: Absolvent; 

 Dată sfârșit curs: Se va selecta o dată după susținerea examenelor de absolvire. 

După completarea tuturor câmpurilor, se apasă butonul din partea de jos, Depuneți. 

 

Cursul nou creat va apărea acum pe spațiul de lucru. 

 

IV. Crearea temelor 

Această operație este foarte importantă fiindcă setările temelor sunt de fapt setările de detectare a 

similitudinilor, ce vor fi luate în considerare la procesarea fișierelor conținute. 

Pentru a crea teme la un curs, de pe pagina principală, se va accesa cu un click denumirea cursului 

creat anterior, în exemplul nostru: „Verificare lucrări”. 

Atenție! Crearea temelor în acest pas este posibilă numai dacă tipul cursului selectat a fos lăsat implicit Standard. Dacă ați 

modificat tipul cursului în Principal, atunci trebuie create Secțiunile cursului și apoi, în fiecare secțiune, pot fi create teme. 

În funcţie de numărul de lucrări ale unui îndrumător şi de tipul acestora, se pot crea, de exemplu, 3 

teme cu denumirile: Lucrări de licenţă, Lucrări de disertaţie şi Lucrări de doctorat. 

 

O temă nouă se poate crea de pe pagina cursului apasând butonul din dreapta Adăugaţi Temă. 
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Se completează titlul, de ex. Lucrări de licență, restul se lasă implicit. 

La câpul „Depuneți lucrări la:” se poate lăsa depozit standard al lucrării sau alege niciun depozit 

pentru a nu păstra fişierul şi pentru a preveni similitudinea crescută la o nouă verificare. 

La accesarea link-ului Setări opționale, se pot modifica şi alte setări în legătură cu verificarea 

lucrărilor, cele mai importante fiind cele de includere a bibliografiei şi excludere a similitudinilor mici: 

 

Îndrumătorul decide dacă exclude bibliografia din indicele de similitudine sau, eventual, poate 

încărca lucrarea fără bibliografie. 

O altă opțiune utilă poate fi Se exclud similitudinile mici. Dacă se alege Da, atunci poate fi setat 

numărul de cuvinte până la care o similitudine poate fi ignorată. 

 

În funcție de necesități se pot seta și alte opțiuni. Toate opțiunile au în drepul lor o pictogramă cu 

un semn de întrebare, peste care, dacă se poziționează cursorul mouse-ului, apare o casetă cu explicații 

detaliate. 

După completare și setarea tuturor opțiunilor, se apasă butonul din partea de jos, Depuneți. 

Tema va apărea acum pe pagina cursului. 
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Pentru crearea celorlalte teme, se vor repeta pașii de mai sus. 

O temă existentă se poate accesa apăsând pe link-ul Vizualizare. 

V. Încărcarea lucrărilor 

După ce se deschide o temă creată mai sus (apăsând pe Vizualizare), pe pagina temei se apasă 

butonul din stânga, Depunere fişier. 

 

Pe pagina de încărcare a lucrărilor, se poate selecta de la început Încărcarea unui singur fişier sau 

Încărcarea mai multor fişiere. Vom exemplifica cu un singur fişier. 

În scop organizatoric, se vor completa Preumele şi Numele studentului, precum şi Titlul lucrării. 

Dacă ați ales la depozitare Niciun depozit, va apărea un mesaj care specifică acest aspect: Fișierul 

pe care îl depuneți nu va fi adăugat la niciun depozit. 
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Sistemul permite încărcarea de fişiere direct din Dropbox sau Google Drive, dar cel mai probabil 

îndrumătorii au stocate deja lucrările în propriile computere şi atunci se apasă butonul Alegeţi din acest 

computer. 

Va apărea binecunoscuta fereastră de explorare a propriului computer, se selectează fișierul cu 

lucrarea (de preferat PDF) , se confirmă cu Open și, în final, se apasă butonul de jos Încărcare. 

După încărcare, va apărea un ecran de procesare, va dura un timp în funcție de dimensiunea 

fișierului, va apărea o previzualizare și vi se va cere să confirmați încărcarea. 

 

După confirmare, va apărea un mesaj de felicitare pentru încărcarea reușită, iar în partea de jos se 

poate alege continuarea către căsuța temei și vizualizarea indicilor de similitudine sau încărcarea unui alt 

fișier. Vom alege Continuarea la căsuța temei, pentru a observa indicele de similitudine. 

 

 

Indicele de similitudine nu se calculează instantaneu, ci durează de la câteva minute până la câteva 

ore, în funcție de numărul de pagini al lucrării. Cu cât o lucrare este mai mare, cu atât va dura mai mult. 
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Valoarea indicelui apare numai după finalizarea procesului, până atunci afișându-se doar liniuțe. 

După calculare, procentul este afișat pe mijlocul paginii și este colorat cu verde, portocaliu, roșu, 

în funcție de valoare. În cazul exemplului, doar 1% este colorat verde. 

 

VI. Descărcarea raportului de similitudine 

Pentru accesarea detaliilor despre similitudine se apasă pe dreptunghiul colorat de lângă procentul 

de similitudine și va apărea un ecran cu evidențierea și numerotarea părților detectate ca fiind similare cu 

alte lucrări. 

 

Pe partea dreaptă apare un meniu cu mai multe pictograme unde se pot studia detaliile despre 

similitudini. De ex. pictograma cu cifra procentului oferă toate sursele de unde provin similitudinile. 

Pentru descărcarea raportului de similitudine se apasă pe penultima pictogramă sub formă de 

săgeată cu vârful în jos. 

Pe mijlocul ecranului va apărea un nou meniu cu opțiunile de descărcare. Se va alege Vizualizare 

actuală. 

 

 

După apăsarea pe link-ul Vizualizare actuală, în funcție de dimensiunea lucrării, va dura un timp de 

generare a raportului și va apărea dialogul de salvare în computer. Din computerul personal, se va alege 

folderul în care veți păstra raportul și se va apăsa butonul  Save. 
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În acel moment, aveți salvat raportul de similitudine al unei lucrări. În funcţie de decizile ulterioare 

ale facultăţii, acest raport va trebui fie încărcat în platforma onine dedicată înscrierilor pentru examene 

de absolvire, fie va trebui tipărită numai porţiunea cu detaliile şi procentul de similitudine. 

Pentru alte lucrări, se vor repeta pașii anteriori. 
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