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OS SAFTA, Adela. Asocierea în participaţiune - regimul juridic, contabil şi fiscal. 
Bucureşti: Tribuna Economică. 2013. ISBN 978-973-688-360-6.   

OA MARINESCU, C. Asocierea în participaţiune versus parteneriatul public-privat. 
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate. nr. 2. 2011. p.61-64. Disponibil la: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/revista_nou/2011/pag61_64_febr2011.pdf 

Incidenţa minimă a informaţiei preluate /Minimal incidence of taken over information  
p.151 – p.154 p.61 – p.64 

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 
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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