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Opera suspicionată (OS) Opera autentică (OA) 
Suspicious work Authentic work 

 

OS 
 

LILE, Ramona; BĂLAN, Leonard. Managementul producţiei, Arad: Editura 
Universităţii ‘Aurel Vlaicu’. 2008. ISBN 978-973-752-204-7.  

OA CAZAN, Emil; IONESCU, Gh.; MUNTEANU, Valentin şi NEGRUSA, Adina Letitia 
Managementul producţiei, Timişoara:  Editura Universitatii de Vest. 2002 

 
Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion 

p.73:02-p.88:00 p.274:10-p. 276:22; p.279:21-p. 279:24;  
p.279:27-p. 282:02; p.283:08-p. 285:08;  
p.291:11-p. 306:05 

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 până la finele paginii. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumentarea calificării 

Nr. 
crt. 

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat  Se 
confirmă 

1. Preluarea identică a unor pasaje dintr-o operă autentică publicată, fără preci-
zarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lu-
crare ulterioară celei autentice. 

 

2. Preluarea identică a unor pasaje 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 dintr-o operă autentică publicată, fără menţio-
narea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei au-
tentice. 

 

4. Preluarea identică a unor poze dintr-o operă autentică publicată, fără men-
ţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei 
autentice. 

 

5. Preluarea identică a unor tabele dintr-o operă autentică publicată, fără men-
ţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei au-
tentice. 

 

6. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor 
sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori  

7. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau 
a unor autori din lista iniţială de autori.  

8. Preluarea identică de pasaje dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea 
întinderii şi menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice 
exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însu-
şirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

9. Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice dintr-o operă autentică 
publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifi-
ce exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi în-
suşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

10. Preluarea identică de tabele dintr-o operă autentică publicată, fără menţio-
narea 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 unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor 
relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii matematice fi-
nale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţio-
narea 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. 

 

12. Preluarea identică a textului 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. 

 



13. Preluarea identică de pasaje 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, re-
zultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format elec-
tronic, 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 con-
cluzie. 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 sus-
picionată 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 pose-

dă, 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. Men-
ţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea pie-
sei de creaţie preluate din opera autentică. 

v) Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de biblio-
grafie 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 ar-
gumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi concluzii ca 
în opera autentică…” 

 

                                                 
1 Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, pu-
blicată 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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