
MASĂ ROTUNDĂ –
schimb de bune practici în conceperea și 

scrierea lucrărilor academice cu respectarea 
standardelor deontologice și etice

Avem plăcerea de a vă invita, 
VINERI, 29 octombrie 2021, începând cu ora 18.00,

la evenimentul organizat în mediul online 
în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0540 –

“Performanță și calitate academică. 
Crearea și dezvoltarea în Universitatea „Ovidius” din Constanța 

a Platformei electronice instituționale pentru  
evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale 

ale cadrelor didactice – PERFORM DIDACT”
Link acces: 

https://ovidius.webex.com/meet/gabriela.gheorghiu

Director de proiect, 
Lect.univ.dr. Gabriela Gheorghiu
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Universitatea „Ovidius“ din Constanța a organizat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-
2021-0540 – „Performanță și calitate academică în UOC. Crearea și dezvoltarea Platformei 
electronice pentru evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor 
didactice – PERFORM DIDACT”, în data de 29 octombrie 2021, masa rotundă Schimb de bune 

practici în conceperea și scrierea lucrărilor academice cu respectarea standardelor 
deontologice și etice.1 

Evenimentul este al doilea din seria celor trei realizate în mediul online, cu participare 

națională și internațională, de personal similar din  alte centre universitare, şi facilitează 
schimbul de experiență pentru conceperea și scrierea lucrărilor academice cu respectarea 
standardelor deontologice și etice, în scopul îmbunătățirii performanțelor profesionale 

individuale ale cadrelor didactice din UOC și sporirii vizibilității acestora. 
 

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a achiziționat o nouă platformă antiplagiat 
prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației  

 

În acest context, în cadrul întâlnirii, invitatul special a fost reprezentantul furnizorului 
facilităţii de comparare electronică a documentelor, prin utilizarea serviciului de internet 

Sistemantiplagiat.ro2, achiziționat prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0540 pentru utilizare în 
cadrul Universității Ovidius din Constanța în vederea verificării lucrărilor de licență, disertație 
și doctorat, precum și a articolelor științifice rezultate în urma activităților de cercetare ale 

studenților, masteranzilor și doctoranzilor, respectiv ale cadrelor didactice din cadrul 
instituției, împotriva plagiatului.  

Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de experiență cu alți utilizatori instituționali ai 

acestui serviciu de comparare electronică a documentelor, atât din țară, cât și din străinătate, 
respectiv: Institutul de Studii Financiare din București, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad și Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova. 

  

                                                             
1https://www.univ-ovidius.ro/stiri/2876-comunicat-de-presa-universitatea-ovidius-din-constanta-a-
achizitionat-o-noua-platforma-antiplagiat-prin-fondul-pentru-dezvoltare-institutionala-al-ministerului-educatiei 
2Serviciul Sistemantiplagiat.ro este un program informatic recunoscut de Ministerul Educației pentru compararea 
documentelor în format text, creat în anul 2002 și lansat în România în anul 2012.  

https://www.univ-ovidius.ro/stiri/2876-comunicat-de-presa-universitatea-ovidius-din-constanta-a-achizitionat-o-noua-platforma-antiplagiat-prin-fondul-pentru-dezvoltare-institutionala-al-ministerului-educatiei
https://www.univ-ovidius.ro/stiri/2876-comunicat-de-presa-universitatea-ovidius-din-constanta-a-achizitionat-o-noua-platforma-antiplagiat-prin-fondul-pentru-dezvoltare-institutionala-al-ministerului-educatiei


 

 
 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea și dezvoltarea unei platforme 

electronice la nivel instituțional pentru evaluarea periodică a performanțelor profesionale 

individuale ale cadrelor didactice din UOC. 
Proiectul CNFIS-FDI-2021-0540 beneficiază de o finanțare de 344.000 lei din bugetul 

alocat Ministerului Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 5 – 

Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 
academice și este implementat de Universitatea „Ovidius“ din Constanța în perioada mai – 
decembrie 2021. 
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