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Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia

00446 / 1.02.2020
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)
Opera autentică (OA)
Suspicious work
Authentic work
OS
IAVORENCIUC Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.
OA
DIACONU, Mădălina. Numărul 13 între superstiţie și coincidență: este acest număr atât de sumbru? O
istorie fascinantă!. (Publicat la 3 iunie 2015 by Enigme si mistere). Accesibil la adresa URL
http://www.cunoastelumea.ro/numarul-13-intre-superstitie-si-coincidenta-este-acest-numar-atat-desumbru/, Modificat la: 3.06.2015, Accesat la: 18.01.2020.
Sursa suspiciunii:

NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Între istorie și
legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019. Disponibil la:
https://www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_l
egende_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06

Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion
p.19
fila 2
p.19
fila 2
p.20
fila 3
p.20
fila 4
p.21
fila 4 – fila 5
p.21
fila 6
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.

Echipa Indexului Operelor Plagiate în România
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Cluj-Napoca
Indexul Operelor Plagiate în România
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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 fragmente (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 unor fragmente (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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Numerologia este știinţa care se ocupă cu semnificaţia numerelor și influenţa lor în viaţa umană.
Pentru fiecare cercetător sau cunoscător al numerologiei, numărul în sine deţine o informaţie, o
vibraţie, un cod, un simbol care, interpretat corect, poate dezvălui destine, caractere, poate oferi
soluţii și cunoaștere spirituală.
Numerologia opereazã cu numerele de la 1 la 9, la care se adaugã numerele maestre (11, 22, 33,
44 etc.) dar, pe lângã acestea, mai sunt o mulţime de numere compuse. În trecut, pentru cifre nu
existau simbolurile de azi și pânã la apariţia cifrelor arabe se foloseau literele care aveau și
însemnãtate numericã.
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Pitagora spunea în lucrările sale că “toate lucrurile pot fi exprimate în termeni numerici,
deoarece în cele din urmă totul se reduce la numere. “

Dintre sutele și miile de combinaţii ale numerelor, una este
de temut: cifra 13. Dar este cu adevărat această cifră atât de nefastă? 13 este un numãr prim, care
nu se împarte decât la el însuși și la nr. 1. Numãrul 13 este socotit un numãr al surprizelor și el
conduce la superstiţii. Viaţa multor oameni a fost marcatã de acest numãr.
În planul fizic, 13 este legat de cruce (1 + 3 = 4, numărul specific familiei și crucii), deci de
suferinţe. Crucea este dezvoltarea cubului în spaţiul cu două dimensiuni, iar cubul, schematic,
reprezint un spaţiu închis, o închisoare.
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Egiptenii au fost primii care au dezvoltat o superstiţie a numărului 13, dar la ei aducea Noroc. Ei
credeau cã sunt 12 trepte ale scãrii care duce la viaţa eternã. Atingând a 13-a treaptã însemna cã
ai trecut dincolo. Numãrul 13 la ei era asociat cu nemurirea.
Sumerienii au folosit un zodiac cu 13 constelaţii și 26 de stele principale.
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Calendarul mayaș este divizat după numărul 13. Pentru mayași anul avea 13 luni și 13 zodii. 13
este numărul de cer pentru azteci. Mexicul antic împărţea timpul în cicluri de 52 de ani, în patru
perioade de treisprezece ani. Ei au avut și o săptămână din treisprezece zile. Treisprezece a fost,
pentru azteci, un număr ce semnifica timpul, ceea ce a reprezentat finalizarea seriei temporale.
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Geneza a avut loc in 7 zile și 6 nopţi, deci iarăși 13.

P.04

La creștini, la Cina Cea de Tainã au fost 12 invitaţi (Apostolii). Dar a venit și al 13-lea – Iuda
Iscariotul, care l-a trãdat pe Iisus. La musulmani și hinduși, cifra 13 este considerată de bun
augur. În credinţele iudaice, 13 era reprezentat de consoana M, cu care începe cuvântul mem,
adică moarte.
Legenda spune că Filip al II-lea, rege al Macedoniei 356-336 î.e.n., a adăugat statuia lui la cele
douăsprezece statui reprezentând zeii principali ai mitologiei grecești. La puţin timp după acest
eveniment, a fost asasinat pe câmpul de luptă în campania împotriva Persiei.

În mitologia popoarelor nordice din Europa, există
legenda celor 12 zei, invitaţi la ospăţul din Valhalla, paradisul zeului Odin, unde acesta își avea
palatul. La ospăţ, a apărut neinvitat un al 13-lea, pe nume Loki, care neavând loc la masă l-a ucis
pe unul dintre ceilalţi 12, respectiv Walder. Loki a rămas în tradiţie ca fiind zeul răului și al
conflictelor, iar cifra 13 ca fiind aducătoare de ghinion. (foto stânga – zeul Odin)
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13 este ziua în care au fost arestaţi Cavalerii Templieri, în 1307. În 1314 Marele Maestru
Templier Jacques de Molay este ars pe rug. Se pare că, datorită influenţei puternice asupra
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populaţiei de rând a imaginii Cavalerilor Templieri, acesta este motivul pentru care i s-a conferit
o semnificaţie aproape mistică, malefică a acestui număr.
Prin prisma ei și a Tarotului numãrul 13 reprezintã Moartea (Kabbala-Memn = Moartea; Tarot –
Arcana majorã 13: Moartea). Nu este vorba doar de moartea în sine. Arcana 13 simbolizeazã de
fapt o transformare, un eveniment care se terminã pentru a începe un altul, fiind vorba de o
continuitate și nu de un sfârșit total. Spiritual, moartea reprezintã terminarea vieţii pe Terra, dar
începutul unei alte vieţi pe alte planuri. În Kabbala numărul 13 este asociat Şarpelui,
Dragonului, Satanei şi Criminalului.

Istoric vorbind, au existat 13 cantoane iniţiale în Elveţia, 13 landurile iniţiale ale Republicii
Federale Germania și 13 state iniţiale în SUA (unindu-se au format Statele Unite ale Americii ).
Deviza: E Pluribus Unum conţine 13 litere, Vulturul American are 13 pene la fiecare aripă, iar
când George Washington a înălţat pentru prima dată drapelul republicii, au fost trase 13 slave de
tun. Conotaţiile lugubre ale lui 13 au făcut ca la Londra de exemplu, să nu existe acest număr la
apartament, sau la casă și nici rândul 13 la cinematografe sau teatre.
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Dintre personalităţile lumii, poetul rus A.S. Puskin a fost
marcat de numărul 13. Când avea 13 ani, se nãștea Natașa Goncearova, aleasa inimii lui.
Cãsãtoria lor a avut loc la 18 februarie 1831. Dacã anul 1831 se împarte în douã, acest an indica
18 (vârsta miresei ) și 31 (vârsta mirelui). Iar 31 este inversul lui 13! Cifra 13 a urmãrit și
descendenţii poetului. Fiul lui cel mare, colonelul Alexandr Alexandrovici s-a aflat la comanda
regimentului 13 husari, apoi a fost avansat la gradul de general și a comandat brigada I din
divizia a 13-a de cavalerie. Generalul a avut 13 copii. Fiica cea micã a poetului a murit în anul
1913.
Și numerele 26 (13×2), 27 și 37 au avut tangenţã cu evenimentele din viaţa poetului. Pe 26
ianuarie 1837 Puskin a trimis o scrisoare baronului Dantes prin care îl provoca la duel.
Pe 26 noiembire1863 moare soţia lui. Enigmatic acest joc de cifre: într-o zi de 26 se naște poetul,
iar soţia sa moare într-o zi de 26. Într-o zi de de 27 s-a nãscut soţia lui , într-o zi de 27 a fost rãnit
mortal alesul inimii ei.
Nu se știe dacã poetul a avut sau nu vreo presimţire în legãturã cu tragicul lui sfârșit. Cert este cã
el a fost puternic marcat de ceea ce i-a prezis o ghicitoare: ” va trãi mult dacã la vârsta de 37 ani
nu va avea un necaz pricinuit de un cal alb, un cap alb sau de un om alb și de aceștia trebuie sã se
ferascã”.
În mai 1836, din Moscova el scria soţiei sale : ”Este ultima mea scrisoare, alta nu vei mai primi ”.
Asa a și fost…
Pe lângã faptul cã a fost unul dintre cei mai mari lirici ai literaturii universale, pe lângã firea lui
extrem de superstiţioasã, Puskin a fost și un tainic prezicãtor. Se spune cã el a prezis cu
exactitate revoluţia din 1917.
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Conform lui R. Allendy, psihanalist și homeopat francez: “13 este mecanism de organizare care
susţine Universul într-un mod permanent de oscilaţii și care îl conduce pe acesta să se
specializeze în natură”.
www.observatorul.com, www.superstitii.ro, www.ziare.com
Intră pe pagina principală a site-ului pentru a vedea cele mai noi articole! Clik aici:
Acasa
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