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Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia

00408 / 18.01.2018
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

OLARU, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.
Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.
MATEUŢ, Gheorghiţă; PETRESCU, Violeta Elena; ŞTEFĂROI, Nicoleta; ONU, Elena DUBLEA,
Aurel; LUCA, Sofia; IOVU, Daniela; TĂRNICERIU, Radu Dimitrie; GAFTA, Georgeta-Lăcrămioara;
Cătălin, LUCA şi PRUNĂ, Raluca Alexandra. Traficul de fiinţe umane – infractor, victimă, infracţiune.
Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005. ISBN : 973-0-03890-2.

Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion
P011 p.161:03 – p.163:00
p.009:03 – p.010:34
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

1

Pn este numărul piesei de creaţie care constituie obiectul preluării neconforme / Pn is the number of the creative piece, object
of the non-conforming takeover.

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.
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 legii2.
„ …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 care3:
„…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 plagiat4:
„…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…”

2 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
3 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.
4 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.
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CAPITOLUL I. FENOMENUL TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
1. Cauzele care determină apariţia şi proliferarea traficului de fiinţe umane
Traficul de fiinţe umane a cunoscut o creştere constantă în ultimii ani, devenind o problemă
naţională şi internaţională.
Fenomenul nu este unul episodic, implicând un număr mare de persoane, cunoscând
profunde conotaţii de ordin social şi economic, demonstrând încălcarea profundă a drepturilor
fundamentale ale omului şi devenind o problemă ce se agravează constant.
În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea şi combaterea
traficului de fiinţe umane, proces care întâmpină însă o serie de dificultăţi rezultate, în primul rând, din
necunoaşterea dimensiunilor reale ale fenomenului, datorată mobilităţii foarte mari, intensei circulaţii
peste frontiere a persoanelor şi bunurilor, iar, în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată
de menţinerea manifestărilor sale în contextul unor activităţi aparent legale.
În plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea fenomenului,
România fiind citată ca ţară de origine şi de tranzit pentru marile reţele de trafic de femei, provenind
îndeosebi din Asia, dar şi din ţările vecine ca Ucraina, Moldova sau Belarus, cu destinaţia în ţările din
fosta Iugoslavie (cu accent pe regiunea Kosovo), precum şi Turcia, Grecia sau statele din Europa
Occidentală. 1
Deşi fenomenul ia amploare în întreagă lume, nu doar în ţara noastră, el se manifestă cu
precădere în zonele în care lipsesc o legislaţie corespunzătoare şi un sistem de cooperare eficient între
instituţiile guvernamentale şi societatea civilă.
De aceea, un prim aspect care priveşte traficul de persoane trebuie raportat la cauzele care i-au
determinat apariţia.
Traficul de persoane nu este un fenomen recent, existând rapoarte ale poliţiei din alte state,
datate la sfârşitul secolului al XIX-lea, care indicau răpiri şi vinderi de copii şi fete din satele locuite de
evreii din Ţara Galilor şi din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est în bordelurile din toată lumea, în
special în America de Sud. În America Latină şi în Caraibe, în particular Argentina şi Brazilia, date
despre astfel de cazuri sunt înregistrate înainte de anii 1860 2 .
Peste mai bine de un secol şi jumătate, factorii acestui fenomen au rămas practic aceiaşi, însă
datorită tendinţelor de industrializare, internaţionalizare şi globalizare au apărut şi cauze noi.
O examinare atentă a cauzelor care au determinat apariţia şi proliferarea fenomenului traficului
de fiinţe umane, la nivelul ţării noastre, face posibilă gruparea acestora.
Astfel, efectele tranziţiei din ţările din sud-estul Europei au avut drept rezultat schimbări
politice, sociale şi culturale care, la rândul lor, au determinat o creştere a sărăciei şi a ratei şomajului, o
distribuţie inegală de putere pe piaţa muncii între bărbaţi şi femei. În ultimii ani, această tranziţie a
creat situaţii de criză , răspândirea traficului fiind efectul feminizării sărăciei şi a migraţiei pe piaţa
muncii. Discriminarea pe piaţa muncii relevată prin ratele ridicate ale şomajului (pe piaţa muncii
femeile sunt ultimele angajate şi primele concediate, în acest mod fiind împinse tot mai mult către
sectoarele neconvenţionale ale economiei, trebuind să muncească „la negru” pentru a-şi câştiga
existenţa, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe piaţa muncii la negru fiind industria sexului),
combinată cu sărăcia motivată de remunerarea proastă a muncii şi cu ocaziile de a emigra au
determinat considerarea emigrării în ţările mai dezvoltate, ca unică soluţie.
Corupţia autorităţilor poate constitui un factor care permite dezvoltarea fenomenului traficului
de persoane; traficul şi corupţia se completează reciproc, prin aceea că traficul creează multiple
oportunităţi care au ca finalitate coruperea funcţionarilor publici şi crearea premiselor de subminare a
întregului efort depus de alţi factori pentru combaterea acestui fenomen.
Controlul slab al graniţelor, lipsa sistemului de evidenţă a persoanelor care emigrează, în ţara
de origine, lipsa cadrului legislativ sau existenţa unui cadru legislativ neadecvat, inaplicabil referitor la

1
2

www.sens.org.ro
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migraţie, la combaterea traficului de persoane, protecţia victimelor şi a martorilor constituie, de
asemenea, cauze care au determinat apariţia şi dezvoltarea traficului de fiinţe umane.
Restricţionarea oportunităţilor de migrare legală în ţările de destinaţie, precum şi reglementările
foarte restrictive cu privire la migraţia legală impuse de ţările cu o economie mai dezvoltată, spre care
tind victimele traficului, limitează cu severitate orice formă de migraţie legală, situaţie care favorizează
traficul.
Internaţionalizarea grupărilor criminale, profiturile mari obţinute în urma traficului de femei;
astfel, Interpolul califica traficul ca fiind crima cu cea mai rapidă ascensiune din lume, iar O.N.U.
accentua că traficul a devenit un business global cu o cifră de afaceri de 7 miliarde de dolari. 3
Factorii informaţionali scăzuţi privind realităţile pieţei muncii sau nivelul de trai în ţările de
destinaţie, posibilităţile reale de angajare în câmpul muncii peste hotare, consecinţele muncii la negru
determină aprecierea incorectă a şanselor reale de succes, favorizând traficul.
Potrivit unui studiu comandat de O.I.M. 4 în România, s-au identificat o serie de factori care
determină vulnerabilitatea la trafic a tinerelor, factori care se constituie în tot atâtea cauze care
determină şi preced apariţia traficului de fiinţe umane, astfel:
- amplasarea geografică „avantajoasă”; România fiind ţară de origine, de tranzit şi de destinaţie
favorizează dezvoltarea traficului. De asemenea, comunitatea devine o cauză atunci când ne referim la
localizarea geografică într-o regiune săracă (majoritatea victimelor traficului provin din Moldova şi
Muntenia) şi rezidenţa într-o aglomerare urbană (de exemplu, tinerele care locuiesc în marile oraşe sunt
mai vulnerabile faţă de trafic, în comparaţie cu cele care locuiesc în comunităţi mici,rurale);
- grupurile de apartenenţă; tinerele care locuiesc într-un mediu instituţionalizat sunt semnificativ
mai vulnerabile la trafic decât cele care trăiesc singure sau cu familia;
- abuzul şi disfuncţionalitatea familială, lipsa de comunicare în familie şi dezintegrarea socială;
astfel, experienţa unui abuz, fie în familie, fie într-o instituţie, creşte substanţial vulnerabilitatea faţă de
trafic; mediul familial abuziv este un factor generator de migraţie şi trafic, alimentând sentimentul
eşecului în relaţiile personale şi determinându-le pe tinere să-şi caute libertatea în altă parte; pe de altă
parte, comunicarea redusă dintre părinţi şi tinere generează sentimentul de nonapartenenţă la familie şi
măreşte vulnerabilitatea faţă de trafic; lipsa unui grup de prieteni accentuează sentimentul dezintegrării
şi facilitează desprinderea de familie şi de comunitate;
- achiziţiile şi aspiraţiile personale; dorinţa de realizare personală şi independenţă financiară se află întrun raport de directă proporţionalitate cu riscul traficării (proiectarea succesului în străinatate este o
cauză dominantă în apariţia traficului);
În altă ordine de idei, cauzele traficului pot fi raportate la cele cele trei nivele de coexistenţă:
traficul în vederea exploatării sexuale, a exploatării forţei de muncă şi donarea de organe.
Traficul în scopul exploatării sexuale rămâne cea mai mare şi mai importantă formă a traficului,
din simplul motiv că va reprezenta întotdeauna cea mai importantă sursă de profit pentru traficanţi.
În concluzie, se poate spune că sărăcia, şomajul, discriminarea pe piaţa muncii, violenţa
domestică şi abuzul determină pentru femei şi tinere, în general, naşterea unei dorinţe de „evadare
către o lume mai bună,” astfel încât ofertele înşelătoare ale traficanţilor sunt acceptate cu uşurinţă.
2. Forme ale traficului de fiinţe umane
Prevenirea şi combaterea traficului de persoane (în special femei şi copii) constituie aspecte ce
reclamă din partea tuturor ţărilor (de origine, tranzit, destinaţie) o abordare globală şi internaţională,
adoptarea unor măsuri eficiente de prevenire a traficului, de pedepsire a traficanţilor şi de protecţie a
victimelor.
Din definiţia traficului de persoane cuprinsă în Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea
traficului de persoane, în special al femeilor si copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate, rezultă şi formele în care se concretizează această infracţiune, în raport de
caracteristicile persoanelor traficate şi traficante, de scopul urmărit şi interesul vizat, de natura
www.migraţie.md
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul din Bucureşti, Vulnerabilitatea tinerelor din România faţă de traficul de fiinţe
umane, cercetare realizată de Centrul pentru Sociologie Urbană şi Regională (CURS), Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
(ICCV) şi Mercury Research and Marketing Consultants, 2001.
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