
Indexat la: 
Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism’s suspicion 

00169/05 
 

Opera suspicionată (OS) Opera autentică (OA) 
Suspicious work Authentic work 

 

OS TOLAN, Iolanda, SAVICI Ludovic. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de 
laborator. Timişoara: Mirton. 2002.  

OA TOLAN, I., SAVICI, L., EHLING, S. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de 
laborator. Timişoara: Mirton. 2001. 

 

Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion 
p.05:01 – p.97:00 p.07:01 – p.96:00 

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 
 

Vezi argumentarea calificării de plagiat pe fila următoare. 

Notă: p.72:00 semnifică textul de la 
pag.72 până la finele paginii. 

Notes: p.72:00 means the text of page 72 till 
the end of the page. 

 



Argumentarea calificării 

Nr. 
crt. 

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat 
Se 

confirmă 

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

 

2. Preluarea identică a unor pasaje dintr-o operă autentică, rezumate ale unor opere 
anterioare operei autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi 
însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară. 

 

3. Preluarea identică a unor figuri dintr-o operă autentică fără menţionarea provenien-
ţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară. 

 

4. Preluarea identică a unor poze dintr-o operă autentică fără menţionarea prove-
nienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară. 

 

5. Preluarea identică a unor tabele dintr-o operă autentică fără menţionarea pro-
venienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară. 

 

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

 

7. Republicarea unei opere anterioare prin excluderea unui autor din lista iniţială de 
autori  

8. Preluarea identică de pasaje dintr-o operă autentică 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. 

 

9. Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice dintr-o operă autentică 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. 

 

10. Preluarea identică de tabele dintr-o operă autentică 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. 

 

Notă: Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / 
autorilor, titlul operei, anul apariţiei.  
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