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Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) 

Cluj-Napoca 
Indexul Operelor Plagiate în România  

www.plagiate.ro  

 
Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia  

00323 / 3.10.2016   
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 KÖVESI, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de 
doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.  
Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte. 
 
Notă: Plagiat semnalat în „* * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: 
www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html. Ultima accesare: 3 mai 2016. 

OA PAPUC, Ana Maria. Combaterea crimei organizate - viziunea ONU. Impact strategic. Nr.1/2005. 
p.132-138. Disponibil la: www.cssas.unap.ro. Ultima accesare: 1 aprilie 2016. 

Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion 
p.007:19 – p.008:03 p.132:03s – p.132:09s; p.132:15s - 

p.132:18; p.132:19d – p.132:24d 
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 



Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) 
Cluj-Napoca 

Indexul Operelor Plagiate în România  
www.plagiate.ro  

Fişa de argumentare a calificării 

Nr. 
crt. 

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat  Se 
confirmă 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori  
6. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.  
7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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.  

 

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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Transnational organized crime represents 
one of the major threats to the global security 
and stability. The globalization process, 
besides the obvious benefits, it had revealed 
its darker side, from the advantages of this 
evolution benefiting negative phenomena with 
an implosive potential on the world security 
and stability: organized crime and terrorism. 
The transnational character of organized 
crime requires international responses in 
completion to the national and regional ones, 
in this respect, the UN as the most important 
world governmental organization made a lot of 
efforts to address this issue, efforts materialized 
in the UN Convention against Transnational 
Oganized Crime and the additional Protocols. 

Crima organizată – ameninţare non-militară 
majoră la adresa securităţii internaţionale

În prezent, crima organizată reprezintă una 
dintre ameninţările non-militare majore la 

adresa securităţii şi stabilităţii globale. ,,Crima 
organizată iese în evidenţă între noile ameninţări la 
adresa păcii şi securităţii. Ea subminează eforturile 
de dezvoltare susţinută şi respectul pentru domnia 
legii”1. Deşi nu la fel de directă şi evidentă ca o 
ameninţare militară, crima organizată prezintă însă 
un important potenţial imploziv asupra securităţii 
internaţionale, deoarece acţionează într-o manieră 
înşelătoare, ascunsă, profundă, fiind din acest 
punct de vedere mult mai greu de descoperit şi de 
controlat. Crima organizată nu este un fenomen nou, 
noutatea este reprezentată de mediul fertil pentru  
o dezvoltare rapidă pe care lumea globalizată l-a 
creat. Globalizarea a creat oportunităţile pentru 
ca aceasta să se dezvolte şi să opereze mult mai 
eficient şi mult mai rapid, să îşi extindă activităţile 
şi să eludeze prevederile legale.

Există numeroase cauze, multe dintre ele 
interconectate cu procesul de globalizare, care 
au creat  mediul  fertil  pentru dezvoltarea fără 

precedent a activităţilor criminale. Creşterea 
volumului schimburilor economice între state a 
adus beneficii semnificative activităţilor economice 
legale, dar a şi generat oportunităţi pe care grupurile 
criminale să le exploateze. Înlăturarea restricţiilor 
vamale şi a restricţiilor legale cu privire la circulaţia 
internaţională şi comerţul internaţional au avut 
efectul neintenţionat de a ajuta grupurile criminale. 
Proliferarea transporturilor şi reducerea restricţiilor 
privind imigrarea şi circulaţia persoanelor din multe 
ţări au facilitat activităţile criminale şi mobilitatea 
grupurilor criminale de-a lungul graniţelor, 
comunicaţiile avansate şi dezvoltarea sistemului 
informaţional care sunt utile activităţii economice 
licite pot fi folosite şi de reţelele criminale, pentru 
îmbunătăţirea comunicării şi pentru eficientizarea 
tranzacţiilor criminale, în special în domeniul 
financiar.

Profitând de beneficiile globalizării, crima 
organizată a evoluat, distincţia tradiţională între 
activităţile licite şi cele ilicite devenind tot mai 
neclară în acel modus operandi al grupurilor 
criminale, fapt ce face detectarea şi controlarea 
fenomenului mult mai dificilă. Evoluţia de 
la activităţile criminale tradiţionale, datorită 
îmbunătăţirii metodelor grupurilor criminale de 
deghizare a activităţilor lor, necesită noi răspunsuri 
din partea actorilor internaţionali. 

Dezvoltările sociale, politice şi economice 
recente au fost urmate îndeaproape de evoluţii ale 
reţelelor criminale, fapt dovedit de diversitatea de 
structuri şi de compoziţia grupurilor criminale care 
operează la nivel global. Avantajele globalizării 
– liberalizarea graniţelor, volumul crescut al 
comerţului internaţional, dezvoltări în domeniul 
tehnologiei şi al informaţiei – au contribuit la 
creşterea dramatică a criminalităţii internaţionale, 
care ameninţă siguranţa, securitatea şi prosperitatea 
pretutindeni şi subminează securitatea şi stabilitatea 
globală.

Trăsăturile crimei organizate includ, dar nu se 
limitează la următoarele: utilizarea mijloacelor 

Ana-Maria PAPUC,
Institutul Român de Studii Internaţionale

COMBATEREA CRIMEI 
ORGANIZATE – VIZIUNEA ONU

user
Polygon

user
Polygon

user
Polygon
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violente – o parte a activităţii criminale este 
comisă sau ameninţă a fi comisă prin utilizarea 
violenţei sau a unor acte care sunt în măsură să 
intimideze; caracterul conspirativ – pentru a eluda 
reglementările legale; încercarea de a obţine 
influenţă asupra factorilor de decizie politică, 
asupra factorilor economici, prin corupţie sau 
mijloace legale; obţinerea de profit, ca principal 
scop nu numai din afaceri ilegale, din activităţi 
precum spălarea de bani, dar şi din investiţii în 
afaceri legale. Pe lângă aceste aşa-numite trăsături 
clasice ale crimei organizate, principala ei trăsătură 
actuală este caracterul transnaţional în ceea ce 
priveşte formele de manifestare, în tipuri de reţele 
criminale şi cuprindere geografică: de la trafic de 
droguri, de fiinţe umane, spălare de bani, corupţie 
la criminalitate informaţională, de la clasicele 
grupări mafiote structurate piramidal, precum: 
Sindicatele chineze, Yakuza japoneză, Sizranskaza 
rusă, Cosa Nostra italiană, Mocha Orejas mexicană, 
la reţele orizontale, precum: Sindicatul McLean, 
Grupul Juvenal, acţionând la nivel global, sfidând 
graniţele naţionale şi continentale.

La începutul secolului XXI combinaţia dintre 
sfârşitul Războiului Rece, evenimentele din 11 
septembrie, evoluţiile economice, sociale, politice 
la nivel european şi global au creat oportunitatea 
pentru crima organizată de a se infiltra în diverse 
domenii ale vieţii sociale, cuprinzând o gamă largă 
de activităţi: traficul de droguri, imigraţia ilegală, 
traficul de fiinţe umane, traficul de diverse bunuri, 
fraudă şi, nu în ultimul rând,  fapte săvârşite prin 
intermediul sistemelor şi reţelelor informatice. 

Atacurile din 11 septembrie au demonstrat 
existenţa unei legături strânse între crima organizată 
şi terorism, dar şi necesitatea de a răspunde 
adecvat acestor ameninţări. Evenimentele din 
11 septembrie au subliniat faptul că nu se poate 
vorbi de o diferenţiere clară între crimă organizată 
şi terorism, de vreme ce o importantă parte din 
veniturile obţinute prin activităţi criminale este 
utilizată pentru a finanţa reţele teroriste, căci 
,,profitul realizat din activităţile criminale oferă 
teroriştilor surse de finanţare constantă”2.

Într-o epocă a globalizării, pentru a asigura 
profitul ilicit obţinut din activităţile lor, a crescut 
nivelul de cooperare dintre reţelele criminale. 
Din acest punct de vedere, reţelele criminale 
cu o componenţă variată au devenit regula, 
înlocuind grupurile omogene din punct de vedere 
etnic, centrate pe domenii criminale specifice. 

,,Internaţionalizarea” crimei organizate face 
ca aceasta să fie mult mai greu de detectat şi de 
controlat.

Confruntată cu o evoluţie atât de rapidă şi cu 
efectul disruptiv al crimei organizate, comunitatea 
internaţională a acţionat în direcţia creşterii 
nivelului de cooperare atât la nivel naţional, 
regional, cât şi la nivel global. Datorită faptului că, 
în ultimele decenii, crima organizată transnaţională 
a devenit o problemă practică, statele şi-au 
dat seama de insuficienţa eforturilor interne şi 
unilaterale în combaterea acesteia. În acelaşi timp, 
crima organizată s-a impus ca o problemă pe 
agenda politică, determinând statele să reconsidere 
modul în care ea trebuie abordată.

Dat fiind caracterul transnaţional al reţelelor 
criminale, un răspuns eficient pentru combaterea 
crimei  organizate  solicită cooperarea 
internaţională, precum şi crearea de instrumente 
juridice internaţionale capabile să legifereze 
multiplele aspecte ale criminalităţii organizate. 
Din acest punct de vedere, organizaţiile 
internaţionale şi interguvernamentale şi-au reunit 
eforturile: la nivel internaţional, ONU, cea mai 
importantă organizaţie internaţională din punctul 
de vedere al cuprinderii unui număr impresionant 
de state membre, a depus numeroase eforturi, în 
ultima perioadă, pentru mobilizarea cooperării 
internaţionale, fapt demonstrat de elaborarea 
a numeroase convenţii, la nivel regional şi 
subregional, organizaţii interguvernamentale, 
precum Consiliul Europei, Uniunea Europeană, 
Comunitatea Economică a Statelor Vest Africane, 
Liga Arabă, Organizaţia Statelor Americane, 
completate de organizaţii care s-au concentrat pe 
anumite domenii de activităţi, precum Grupul de 
Acţiune Financiară Internaţională.

Rolul ONU în combaterea crimei organizate

Activitatea ONU pentru întărirea cooperării 
la nivel internaţional cu privire la combaterea 
criminalităţii organizate a început încă de la 
înfiinţarea acestei organizaţii. Implicaţiile acesteia 
au fost analizate în numeroase congrese cu privire 
la prevenirea şi tratamentul autorilor, în cadrul 
evenimentului cincinal organizat de Programul 
Naţiunilor Unite de Prevenire a Crimei şi Justiţie 
Penală (UNCPCJ). Dezbaterile şi rezultatele 
acestora au reflectat schimbările intervenite de-
a lungul timpului în ceea ce priveşte modul de 




