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Incadrarea plagiatului se face în raport cu Fişa de argumentare a faptei de plagiat alăturată.  
 
 



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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