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Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia

00325 / 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)
Suspicious work
OS

OA

Opera autentică (OA)
Authentic work

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.
DAMIAN, Miclea. Combaterea crimei organizate – evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi – Curs.
Vol. I. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2004. Disponibil la:
www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CIP.pdf. Ultima
accesare: 13 iunie 2016.
Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion

p.024:01 – p.024:07

p.012:20 – p.012:26

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
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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.





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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În ultimii ani, ca urmare a conflictelor naţionale, etnice şi chiar
interstatale, un mare număr de depozite militare a căzut sub controlul unor
bande criminale, fapt ce face ca traficul cu armament, substanţe toxice şi
radioactive să cunoască o dezvoltare fără precedent, fiind aproape scăpat de
sub control.
Organizaţiile criminale sunt implicate tot mai mult în practici ilicite de
dumping şi înregistrarea unor pierderi fictive, operaţiuni realizate deseori cu
complicitatea unor funcţionari corupţi.
O situaţie de noutate, exploatată de crima organizată, este
micşorarea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. Ca
urmare, s-a dezvoltat o piaţă neagră cu astfel de produse care exploatează
sărăcia, îndeosebi în ţările subdezvoltate, iar progresele înregistrate în
tehnicile de transplant a organelor prelevate sunt de natură a spori această
activitate atât de sumbră1.
Sistemele electronice de comunicaţie neputând fi secretizate
perfect, devin vulnerabile în faţa acţiunilor criminale comise prin intermediul
computerelor. Prejudiciul este enorm iar autorii au foarte mari şanse de a
nu fi descoperiţi.
Faţa văzută a profiturilor ilicite, realizată prin spălarea banilor,
cunoaşte mijloace din ce în ce mai sofisticate, iar sumele uriaşe obţinute sunt
valorificate de cartelurile criminale pentru a ţine sub control importante instituţii
financiar bancare ori instituţii economico-sociale, creându-se de multe ori
adevărate monopoluri prin înlăturarea concurenţei.
Prin corupţie, arma cea mai teribilă şi perfidă, crima organizată urcă
spre vârfurile societăţii, cuprinzând instituţii vitale ale statului, sugrumând
libertatea şi independenţa acestuia, punând în pericol siguranţa sa.

2.2. Crima organizată la cumpăna celor două milenii
2.2.1. Aspecte privind drogurile ilicite
Buletinul statistic2 2002 al Oficiului Naţiunilor Unite pentru controlul
drogurilor şi prevenirea crimei privind tendinţele mondiale ale drogurilor ilicite,
referitor la unul dintre cele mai dure şi frecvent uzitate droguri – heroina, ne
prezintă situaţii mondiale alarmante şi cutremurătoare:
— în perioada 1990 – 2000, din cantitatea totală de heroină de 5.083
1

I. Pitulescu – Al treilea război mondial, crima organizată – Editura Naţional, 1996, pag. 15.
Studiile UN-ODCCP asupra drogurilor şi criminalităţii – Statistică, tendinţele mondiale ale
drogurilor ilicite 2002, New York.
2
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