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Argumentarea calificării faptei de plagiat 

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 lucrare 
ulterioară celei autentice.

 

2. Preluarea identică a unor pasaje dintr-o operă autentică publicată, care sunt re-
zumate 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 autentice.



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

 

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



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

 

7. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor 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 ulteri-
oară celei autentice.



Actualizat la 7 iulie 2015. 

 

Notă: Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / 
autorilor, titlul operei, anul apariţiei.  
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Reglementarea specială a asocierii în participație în NCC. Reguli fiscale 
vs. dreptul comun
17 septembrie 2012 | Petru HOBINCU  

 

1. Notiune, societatea in participatie – clarificare, forme de asociere, limitari si materii 

specifice persoanei fizice, incetarea asocierii, limite ale contractarii

1.1. Notiunea Asocierii in participatie [Asocierea] in Codul civil [NCC]

Asocierea in participatie poate interveni numai intre persoane fizice sau/si juridice. Sunt deci excluse 

participarea asocierilor si a societatilor simple fara personalitate juridica. Avand in vedere ca scopul il 

reprezinta realizarea de beneficii, se exclude vocatia de asociere in ceea ce priveste asociatiile cu 

personalitate juridica dar avand scopuri nepatrimoniale.

Asocierea asa cum este definita de art. 1949 NCC este un contract scris, oneros si consensual.

Aporturile sunt obligatorii cat timp scopul este intreprinderea uneia sau mai multor operatiuni iar art. 

1954 NCC da caracter imperativ putinelor articole care contureaza asocierea in participatie. Avand in 

vedere ca NCC art. 10 interzice analogia, nu se vor putea aplica asocierii, normele prevazute expres 

pentru societati. Asocierea ramane o figura juridica supusa in cea mai mare masura principiului 

consensualismului.

Totusi art. 1888 NCC, „Formele societare”, creeaza o confuzie exploatabila in sensul producerii de efecte 

juridice prin mentionarea la lit. b) societatii […] in participatie. Reglementarea expresa de la 

sectiunea 3 a capitolului VII mentionand „Asocierea in participatie”.

Ca urmare a acestei reglementari problematice, asocierea in participatie sau societatea in participatie 

aparent sunt forme societare distincte. Probabil ca, in aplicarea NCC, cele mai multe contracte vor fi de 

asociere in participatie dar stricto sensu este posibil sa apara si contracte de societate in participatie 

existand o aparenta de temei legal in acest sens.

In opinia mea, nu se creeaza in acest mod doua forme de asociere in participatie dar prin aceasta 

reglementare integrata si neordonata, in pofida organizarii materiei, se da posibilitatea aplicarii NCC in 

mod arbitrar.

Asocierea presupune in terminis pluralitate de persoane, definitia legala (art. 1949 NCC) face referire 

exclusiv la o persoana care acorda uneia sau mai multor persoane beneficii la beneficiile şi pierderile 

uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. De la acest articol asociatii au obligatia de a nu 

deroga conventional (art. 1954 NCC).

De aici ar rezulta si posibilitatea de a considera existenta distincta a unei societati in participatie 

conform art. 1888 NCC lit. b) deoarece definitia societatii de la art. 1881 exprima in mod clar 

necesitatea asocierii in cadrul societar ales a minim doua persoane, care se obliga reciproc. In opinia 
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