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Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia

00427 / 30.08.2019
şi pentru admitere la publicare în volum tipărit
care se bazează pe:
A. Nota de constatare şi confirmare a indiciilor de plagiat prin fişa suspiciunii
inclusă în decizie.
Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism’s suspicion
Opera suspicionată (OS)
Suspicious work
OS

OA

Opera autentică (OA)
Authentic work

APAHIDEAN, Vasile Ioan. Studierea cărţii româneşti din Transilvania în perioada interbelică. Colegiul de redac ie:
Claudiu ILAŞ, director al Muzeului Naţional al Banatului; Dr. Alexandru SZENTMIKLOSI, redactor şef; Dan
Leopold CIOBOTARU, secretar de redacţie; dr. Valentin CEDICĂ, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Vasile DUDAŞ, Zoran
MARCOV, Conf. univ. dr. Hedy M-KISS, Dan Octavian PAUL, dr. Călin TIMOC; Prof emerit dr. Doina BENEA,
Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA, Prof. dr. John Michael O`SHEA, Prof. emerit dr. Ioan PISO, Prof. dr. Wolfram
SCHIER, dr. Dumitru ŢEICU, membri. Analele Banatului. XXV. Timişoara: Muzeul Naţional al Banatului. 2017.
pp. 297-305.
OROS, Ioan. Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică. Sargetia. XXXIV, Deva.
2006. pp. 661-672. Disponibil la: http://www.anuarulsargetia.ro/anuarul-sargetia-xxxiv.

Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion
P01:

p.297:01 – p.305:00
p.661:01 – p.672:00
Fişa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la
Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at
www.plagiate.ro

Notă: Prin „p.72:00” se înţelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notaţia „p.00:00” semnifică până la ultima
pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul iniţial al preluării.
Note: By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the
taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.

B. Fişa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fişă care la rândul său este
parte a deciziei.
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Fişa de argumentare a calificării
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat

Se
confirmă

Preluarea identică a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei
autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor figuri (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei, fără
nici o intervenţie personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o
lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora
într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei,
fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare
ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii
matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să
justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a textului (piese de creaţie de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu acelaşi titlu sau cu titlu similar, de un
acelaşi autor / un acelaşi grup de autori în publicaţii sau edituri diferite.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefeţe care se referă la două opere, diferite,
publicate în două momente diferite de timp.





Alte argumente particulare: a) Preluările de poze nu indică sursa, locul unde se află, autorul real sau posibil.
Notă:
a) Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariţiei.
b) Plagiatul este definit prin textul legii1.
„ …plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date, ipoteze,
teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a
face trimitere la operele originale…”.
Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de piesă de creaţie care2:
„…este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o
construcţie logică şi de argumentare care presupune nişte premise, un raţionament şi o concluzie. Piesa de creaţie presupune în mod necesar
o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creaţie se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia…”
cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicionate de plagiat3:
„…O operă de creaţie se găseşte în poziţia de operă plagiată sau operă suspicionată de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică
dacă:
i)
Cele două opere tratează acelaşi subiect sau subiecte înrudite.
ii)
Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicionate.
iii)
Cele două opere conţin piese de creaţie identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect şi o formă de prezentare bine
definită.
iv)
Pentru piesele de creaţie comune, adică prezente în opera autentică şi în opera suspicionată, nu există o menţionare explicită a
provenienţei. Menţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creaţie preluate din opera autentică.
v)
Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării
nu este de natură să evite punerea în discuţie a suspiciunii de plagiat.
vi)
Piesele de creaţie preluate din opera autentică se utilizează la construcţii realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de
autorul operei suspicionate prin poziţia sa explicită.
vii)
In opera suspicionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi
concluzii ca în opera autentică…”

1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505
din 4 iunie 2004
2 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.
3 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.
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ISTORIOGRAFIA ASUPRA CĂRłII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA,
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Ioan Oros

Desăvârşirea unităŃii naŃionale înfăptuită prin actul Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918 şi crearea României Întregite au atras după sine transformări
profunde atât pe plan economic-social şi politic, cât şi în cel administrativ-juridic şi
cultural-ştiinŃific. Pe fundalul complexităŃii problemelor societăŃii româneşti, în
confruntările ideologice privind problema naŃiunii şi clarificarea căilor de dezvoltare
viitoare a României, se înregistrează succese în consolidarea economică a Ńării, pe de o
parte, iar pe de alta, unele schimbări considerabile în peisajul politic, acestea constând,
în principal, în dispariŃia unor partide „istorice” (Partidul Conservator) sau crearea unei
noi forŃe politice, alături de cea a Partidului liberal, în urma fuzionării Partidului
łărănesc cu Partidul NaŃional din Transilvania.
Tot în deceniul trei al secolului XX are loc un amplu proces de unificarea a
structurilor instituŃionale; sub raport cultural, la Cluj sunt întemeiate „Universitatea
Daciei Superioare” (1919) şi „Institutul de Istorie NaŃională” (1920), înfăŃişându-se cu
reviste proprii, ca prestigioasa „Anuarul Institutului de Istorie NaŃională” (1921) şi
„Revue de Transylvanie” (1934), patronată de ASTRA. Alături de acestea, tot aici vor
lua fiinŃă şi alte instituŃii de importanŃă naŃională, precum: Institutul de Istorie
Universală (1925), Institutul de Studii Clasice (1927) şi Muzeul Limbii Române (1919),
fiecare cu reviste proprii1. Pe plan extern se intensifică relaŃiile culturale, înfiinŃându-se
cele două „Şcoli române” din FranŃa (Fontenay-aux-Roses) şi Italia (Roma). Noua
„fizionomie” a Ńării generează un nou cadru de evoluŃie pentru istoriografia naŃională,
ca, de altfel, pentru întreaga cultură românească, deschizând noi dimensiuni şi
perspective spre istoriografia europeană2.
Noul spirit critic şi direcŃiile istoriografice promovate prin cursurile
inaugurale. Istoricii ardeleni. În perioada interbelică, peisajul istoriografic românesc
este dominat de figura prodigioasă a lui Nicolae Iorga, care, deşi părăseşte treptat
concepŃia şi metoda pozitivist-critică a „Şcolii vechi de istorie” germane, apropriindu-se
tot mai mult de concepŃia şi principiile „Şcolii Analelor” franceze – care, la vremea
respectivă, reprezenta „cea mai modernă orientare a istoriografiei europene”3, acesta
este dezavuat şi considerat, mai departe, romantic şi tradiŃionalist, de către câŃiva dintre
discipolii săi (C. C. Giurescu, P. P. Panaitescu, G. I. Brătianu ş.a.), grupaŃi în jurul Revistei
Istorice Române (1931), prin care promovează aşa-numita „noua şcoală de istorie”4.
„Şcoala istorică de la Cluj”5 debutează programatic odată cu inaugurarea
învăŃământului istoric românesc la Universitatea Daciei Superioare, prin lecŃia de
deschidere a cursului de Istorie veche a românilor de către Alexandru Lapedatu,
1

Acestea sunt Mélanges d’Histoire Générale, Anuarul Institutului de Studii Clasice şi respectiv,
Dacoromania.
2
Despre aspectele generale ale perioadei, vezi la: P. Teodor, Noi orientări în istoriografia română în
deceniul trei al secolului XX, în: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia, 26, nr. 2, 1981, p. 46-62;
V. Curticăpeanu, op. cit., p. 114-119; L. Boia, op. cit., Bucureşti, 1976, p. 231-235.
3
V. Curticăpeanu, op. cit., p. 115.
4
Ibidem, p. 118.
5
O prezentare sintetică vezi la Şt. Pascu, L'öcole historique de Cluj pendant l’entre-deux-guerres, în L. Boia
(sous la direction de), Études d'historiographie, Bucarest, Université de Bucarest, 1985, p. 217-226.
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intitulată Nouă împrejurări de dezvoltare ale istoriografiei naŃionale6, unde, printre
altele, îşi manifesta încrederea în importanŃa pe care o vor avea instituŃiile de
învăŃământ superior în „dezvoltarea viitoare a istoriografiei române de dincoace de
CarpaŃi”7. Alexandru Lapedatu este nu numai un creator de şcoală istorică, ci şi un
precursor al cercetărilor de istoria istoriografiei, preocupat de „noile împrejurări de
dezvoltare a istoriografiei naŃionale” sau de „istoria ardeleană română în legătură cu
desfăşurarea vieŃii politice din Transilvania”8.
Alt strateg al „Şcolii istorice de la Cluj”, Ioan Lupaş, cel care vorbise, în 1920,
despre Individualitatea istorică a Transilvaniei9, este cel dintâi istoric român care atrage
atenŃia asupra complexităŃii problematicii pe care o ridică istoriografia transilvană,
începând chiar cu definirea acesteia ca noŃiune10. ÎnvăŃatul istoric, în lecŃia de
deschidere a cursului de Istoria Românilor la Universitatea din Cluj, refugiată
vremelnic la Sibiu, Ńinută la 18 noiembrie 1940, specificând, mai întâi, ce se înŃelege
îndeobşte prin istoriografie „moldovană” sau „munteană”, subliniază faptul că, în afară
de cele trei istoriografii diferite, scrise în limbile de circulaŃie din Transilvania
(maghiara, germana şi româna), „mai există una tot atât de importantă şi poate chiar mai
respectabilă prin vechimea ei, databilă din veacul al XIII-lea şi al XIV-lea: istoriografia
transilvană scrisă latineşte”11.
Ca atare, într-o definiŃie completă a istoriografiei transilvane va trebui Ńinut cont
– scrie I. Lupaş – de faptul că: „în cuprinsul ei se împletesc, - întregindu-se, uneori,
contrazicându-se, altă dată - patru literaturi istorice: 1. cea mai veche în limba latină,
până în veacul al XVIII-lea; 2. cea germană din veacurile XVI –XX; 3. cea maghiară şi
4. cea română cu aproximativ aceeaşi întindere seculară”; de unde, spune în continuare
acelaşi istoric, şi necesitatea cunoaşterii celor patru limbi în abordarea calificată a
chestiunilor şi izvoarelor istorice proprii Transilvaniei12.
Prin lecŃiile Ńinute de istoricii clujeni Al. Lapedatu şi Ioan Lupaş, cu prilejul
inaugurării celor două catedre de Istoria Românilor, adevărate platforme-program ale
istoriografiei naŃionale, nu numai că s-a arătat stadiul la care se afla istoriografia
ardeleană la 1919, dar s-a precizat totodată „metoda şi cadrul cercetărilor ce urmau să se
facă la nou înfiinŃata Universitate”13, prefigurându-se direcŃiile şi orientările viitoare de
dezvoltare a producŃiei istoriografice, în care istoriografia culturii îşi va găsi locul
binemeritat. ContribuŃiile ardelene în istoriografia cărŃii nu vor pregeta să vină doar
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