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Argumentarea calificării
Nr.
crt.

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat

1.

Preluarea identică a unor pasaje dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare 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 menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.

4.

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

5.

Preluarea identică a unor tabele dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.

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 însuşirea 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 justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.

10.

Preluarea identică de tabele 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 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.

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.

Se
confirmă





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.
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Abstract
Crime and criminality are undisputed socio-legal phenomena, existing in human society since ancient
times. Each of us has a social behavior, according to or inconsistent with the general value system imposed
by the dominant social group leader. No matter how optimistic we are, no matter how inventive and
visionary we become, we must be realistic and objective and realize that the danger of crime will never go
away, and that it is our duty to identify the best measures on reducing crime.
We must not think that being visionary and shaping a society without crime, a society where the rule of
law and the respect of social values are a way of life for us all, is a utopia. A safe society, a higher life
quality, should be our target and we should make everything in order to achieve it.
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în materie de drept penal atât de către România, cât
şi de către celelalte state semnatare.
Potrivit Convenţiei, cooperarea României cu
alte state în privinţa investigaţiilor şi procedurilor
se va conforma prevederilor instrumentelor
internaţionale pertinente, în materie penală sau ale
angajamentelor de uniformizare a legislaţiei,
precum şi ale dreptului naţional. Documentul
tratează problemele de cooperare internaţională,
prezentând modul de aplicare a masurilor de
întrajutorare, extrădare şi comunicare de informaţii
spontane.
Conform cu dispoziţiile Convenţiei, părţile îşi
acordă ajutor reciproc, pentru a trata fără întârziere
cererile provenind de la autorităţile abilitate, în
virtutea legilor lor naţionale, să desfăşoare
urmărirea penală în cazul infracţiunilor din câmpul
de aplicare respectiv. Întrajutorarea poate fi
refuzată dacă partea solicitată consideră că
acceptarea cererii ar putea atinge interesele
fundamentale, suveranitatea naţională, securitatea
naţională sau ordinea publică. Nu se va putea
invoca secretul bancar pentru a se justifica refuzul
de cooperare, în virtutea capitolului IV din
Convenţie.
Perfecţionarea cooperării interstatale în
combaterea crimei organizate şi a corupţiei implică
un proces complex de integrare, într-unsistem cu
două componente fundamentale: legislaţia în
domeniu şi instituţiile specializate.
Concluzii.
Iluzia că poate exista o societate fară
criminalitate s-a risipit demult. Noul model social
trebuie să includă criminalitatea ca o constantă, cu
tot ce decurge de aici: personal specializat,
penitenciare suficiente, un institut de criminologie,
studii şi cercetări, programe diferenţiate de
prevenire, informarea şi educarea publicului,
fonduri pe masura eforturilor, o fundaţie publică
pentru prevenire, legislaţie adecvată, cooperare
internaţională.
O ţară fără un institut de
criminologie este mai puţin credibilă atunci când se
angajază să apere cetăţenii şi bunurile lor, graniţele
şi ordinea de drept, să menţină un climat social
liniştit, să impună legea în situaţii de o mare
diversitate. Aceasta se impune pentru că autoritaţile
au nevoie să înteleagă mai întâi fenomenele pentru
a putea gestiona probleme atât de complexe precum
criminalitatea.
Prevenirea socială dezvoltă programe de
ameliorare precoce a competenţelor de viaţă ale
minorilor, de eliminare a carenţelor parentale, de
creare a condiţiilor pentru o bună evoluţie
intelectuală şi morală a familiei, de îmbogăţire a
mediului educativ în care trăiesc copiii. A te purta
civilizat, a respecta regulile, a-ţi controla
agresivitatea, a-ţi impune să fii bun cu cei din jur, a
fi cooperant, a-i preţui pe cei apropiaţi nu sunt
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achiziţii atât de facile pe cât par la prima vedere.
Cu cât vulnerabilitatea socială a copiilor şi
parinţilor este mai mare, cu atât riscul apariţiei şi
menţinerii conduitelor antisociale este mai amplu.
Când eşti convins că nu ai valoare şi nici viitor,
conduita morală e considerată un lux inutil.
O strategie amplă de prevenire trebuie să
clarifice foarte repede o serie de probleme
fundamentale: tendinţele şi cauzele criminalităţii în
ţară şi în lume, sursele vulnerabilităţii sociale şi
individuale, izvoarele tradiţionale ale ordinii
sociale, modalităţile creării unei culturi adecvate,
ideii de prevenire, domeniile şi principiile care
fundează programele de prevenire, necesitatea
acţiunilor proactive, calitatea penalităţii actuale,
limitele
sistemului
penitenciar,
elaborarea
reglementărilor naţionale corespunzătoare.
Întregul efort de prevenire are în centrul său o
diversitate de programe pentru copii şi familie,
pentru şcoli şi comunităţi, pentru victime, pentru
deţinuti, pentru minorităţi şi imigranţi etc., dar şi
programe înalt specializate în domeniul
toxicomaniei,
corupţiei,
crimei
organizate,
mediului natural şi construit (unele există deja dar
nu se bucură de o coordonare generală adecvată).
Activitatea de prevenire nu poate fi eficientă în
orice condiţii: este nevoie de statistici uniforme, de
o legislaţie incisivă, de o reflectare obiectivă în
mass-media, de evaluarea corectă a nevoilor locale,
de implicarea cetăţenilor şi a sectorului privat.
Prevenirea se realizează cu participarea unor
ample categorii de oameni, nebănuite la prima
vedere: corpul profesoral din toate categoriile de
şcoli, arhitecţii care trebuie să proiecteze spaţii de
locuit uşor de supravegheat şi care să încurajeze
viaţa în comun, persoanele care pot deveni victime,
martorii întâmplători care asistă la scene
conflictuale, familiile tinere care au dificultăţi,
poliţiştii, al căror rol pacificator devine din ce în ce
mai amplu, personalul din penitenciare şi toate
categoriile de deţinuti, portarii şi chelnerii din
baruri, discoteci şi restaurante, responsabilii cu
iluminatul străzilor, patronii de firme sincer
interesaţi de siguranţa instituţională şi de
diminuarea pierderilor produse de sustrageri de tot
felul.
Prevenirea nu este doar opera unui
specialist, ci ea solicită efortul tuturor. Dincolo de
recomandări foarte limitate, ea implică apelul la o
schimbare de mentalităţi O societate unde se
reînnoadă comunicarea, unde constrângerile rămân
suple, unde omul este luat constant în consideraţie
va refuza violenţa. Refuzând această sfidare, se va
naşte o lume nu fără violenţă, dar mai liniştită.La
sfârşitul secolului XX şi începutul noului mileniu,
iniţiativele
şi
demersurile
organizaţiilor
internaţionale pentru perfecţionarea cooperării
interstatale în combaterea crimei organizate şi a
corupţiei constituie oportunităţi esenţiale pentru
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România şi structurile Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative.
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