
 

 

 

 

 

Plagiatul şi cele mai bune practici 
pentru asigurarea originalităţii 

lucrărilor scrise 
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 PLAGIÁT, plagiate, s. n. Acţiunea de a plagia; plagiere. ♦ (Concr.) 

Operă literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral sau parţial) 

şi prezentată drept creaţie personală. [Pr.: -gi-at] – Din fr. plagiat. 

 Din punct de vedere juridic plagiatul constituie o infracţiune care 

constă  în fapta unei persoane de a-şi însuşi, fără drept, calitatea de autor al 

unei opere de creaţie intelectuală (furt intelectual).  

  

 
 

Definiţie 
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 Se consideră că plagiatul distruge ştiinţa. În diferite părţi ale lumii 

există atitudini diferite faţă de rezultatele cercetării. În cazul în care 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice au valoare pentru mediul de afaceri şi 

pentru stat, unui cercetător nici măcar prin gând nu-i trece să plagieze, 

deoarece: 

  aceasta nu-i va aduce nici un fel de beneficii materiale;  

 discrepanţa între nivelul de competenţe şi rezultatele activităţii practice, ar 

putea doar să-l discrediteze sau să-i afecteze cariera; 

 în unele ţări,  chiar demnitari de stat au demisionat, pentru că au fost învinuiţi 

de plagiat. 

  

Atitudini faţă de plagiere 
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 Rezultatele cercetărilor sunt aplicate în practică de către mediul de afaceri sau 

stat deoarece de calitatea cercetărilor depinde viitorul businessului şi al ţării; 

 În activitatea de cercetare se investesc bani grei: 

 zece cele mai mari companii din lume, investesc în activitatea de cercetare 

aproximativ 10 milioane de dolari anual; 

 programul „Cadrul 7” al Uniunii Europene,  investeşte aceiaşi sumă în 

interesul întregii Europe. 

 creşte considerabil prestigiul savantului.   

 Spre exemplu în SUA, subminarea autorităţii ştiinţei este considerată 

ca lipsă de respect faţă de Congres, iar pentru astfel de acţiuni Constituţia 

Americană prevede pedepse dure.  

 

Susţinerea activităţii  
intelectuale în statele dezvoltate 
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 Din păcate, la noi în ţară, nici mediul de afaceri nici guvernul nu 

doresc să aplice în practică rezultatele cercetărilor ştiinţifice.  
 

 În situaţia economică existentă, plagiatul pare că nu aduce mari 

prejudicii nici mediului de afaceri nici statului. 
 

 Mediul academic evident că este deranjat de răspândirea plagiatului, 

dar din moment ce rezultatele cercetărilor nu sunt aplicate în practică, lupta 

cu plagiatul din interior seamănă cu „lupta cu morile de vânt”. 
 

 Totuşi nu putem spune că legislaţia RM nu apără drepturile autorilor 

operelor intelectuale inclusiv a operelor ştiinţifice. Există un şir de legi şi 

hotărâri la nivel naţional care apără drepturile cetăţenilor la proprietatea 

intelectuală. 

 

 

De ce se plagiază în spaţiul postsovietic? 
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 Constituţia Republicii Moldova garantează libertatea creaţiei artistice 

literare şi ştiinţifice. Şi anume articolul 33 din Constituţie  apără 

drepturile cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale 

şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală.  

 Legea nr. 139/2010 cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe; 

 Legea nr. 1459/2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi 

fonograme; 

 Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe; 

 Hotărârea Guvernului nr. 641/2001 despre tarifele minime ale 

remuneraţiei de autor. 

   

 

Acte normative naţionale  
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 Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, la care 
Republica Moldova a aderat la 02 noiembrie 1995; 

 

 Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor (Geneva, 06 septembrie 
1952)– Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru ratificare nr. 1318-XII 
din 02 martie 1993;  

 Acordul OMPI privind dreptul de autor (Geneva, 20 decembrie 1996) – Hotarîrea 
Parlamentului Republicii Moldova pentru ratificare nr. 1452-XIII din 28 ianuarie 1998;  

 

 Convenţia mondială cu privire la protecţia intereselor producătorilor de 
fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor (Geneva, 29 
octombrie 1971), la care Republica Moldova a aderat la 17 iulie 2000;  

 

 Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme (Geneva, 20 decembrie 1996) 
– Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru ratificare nr. 1452-XIII din 28 
ianuarie 1998;  

 

 Acordul CSI privind colaborarea în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe (Moscova, 24 septembrie 1993) – Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova 
pentru ratificare nr. 206-XIV din 25 noiembrie 1998. 

 

Convenţiile internaţionale privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, la care Republica Moldova este parte 
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 Titularul drepturilor exclusive de autor si al drepturilor exclusive 

conexe este in drept sa ceara de la persoana care le-a violat: 

 recunoaşterea drepturilor sale; 

 restabilirea situaţiei existente până la violarea dreptului şi încetarea 

acţiunilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării 

lui; 

 recuperarea pierderilor, inclusiv a câştigului nerealizat; 

  perceperea venitului realizat de persoana care a violat drepturile de autor 

si drepturile conexe prin folosirea lor ilicita, in locul recuperării pierderilor; 

 achitarea unei compensaţii in mărime de la 500 la 500000 de lei in locul 

recuperării pierderilor sau perceperii venitului. 

Modalităţile de ocrotire a drepturilor  
de autor si a drepturilor conexe 
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1. Copiere-lipire (copy&paste); 

2. Copiere, amestecare, lipire (copy, shake&paste); 

3. Reaşezarea cuvintelor (patchwriting sau rewording); 

4. Plagiat structural (structural plagiarism); 

5. Traduceri (translations); 

6. Auto-plagierea 

Tipuri de plagiat 
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     Pentru a evita plagiatul, este necesar de a folosi metodele de citare.  

     Citarea este forma scurtă a referinţei, inserată în text între paranteze rotunde sau 

adăugată textului ca notă de subsol, la sfârşitul capitolului sau al întregului text. Citarea 

permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată şi indicarea 

localizării în cadrul publicaţiei sursă.  
 

     O lucrare ştiinţifică presupune respectarea următoarelor cerinţe:  
 

 utilizarea unui format standard de citare unic pe parcursul întregii lucrări;  

 citatul trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără         

denaturarea ideii autorului;  

 citarea nu trebuie să fie excesivă sau insuficientă;  

 cuvintele evidenţiate de către autor în citat se marchează în mod special între 

ghilimele;  

 fiecare citat trebuie însoţit de referinţă la sursă. 

 

 
Citarea 
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 Referinţe înserate în text (în interiorul textului, referinţele sunt inserate direct, între 

paranteze rotunde imediat după cuvântul, afirmaţia, parafraza, conceptul sau citatul 

utilizat). 

 Referinţe în note (într-o lucrare ştiinţifică, referinţele se utilizează în note de subsol 

atunci când trimiterile contribuie la înţelegerea mesajului unui studiu, dar intercalarea 

lor în text ar complica atât lectura, cât şi identificarea datelor necesare pentru 

recunoaşterea publicaţiei.  

 Referinţe la sfârşitul întregului text, prezentate ca lista referinţelor  bibliografice 

 

 

 

 
După locul amplasării  

în document se disting:  
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Metode de citare 
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 Metoda primului element şi a datei - citarea se face în textul lucrării după primul 
element (numele autorului sau titlul documentului citat, dacă autorul nu este 
indicat), urmat de anul publicării.  

 

 Citări numerice - citările numerice în text se indică prin cifre arabe, plasate u între 
paranteze pătrate / rotunde, într-un rând cu textul documentului, numerele trimit 
la documente în ordinea în care acestea sunt citate pentru prima dată. Citările 
ulterioare primesc numărul primei citări. Dacă este necesar, după număr se indică 
anul publicării şi numărul paginii. Ordonare:  în lista referinţelor bibliografice 
documentele citate se prezintă în ordine   numerică.  
 

 Note consecutive - pentru note consecutive, numerele prezentate în text între 
paranteze rotunde, paranteze drepte,  trimit la notele numerotate în ordinea 
apariţiei lor în text. Aceste note pot conţine referinţe la resursele de informare citate. 
Dacă o resursă de informare este citată de mai multe ori, citările ulterioare primesc 
numere distincte. Ordonare: în lista referinţelor bibliografice documentele citate se 
prezintă în ordine numerică.  



 Majoritatea prototipurilor de detecţie a copiatului folosesc o metodă 

exhaustivă bazată pe comparaţia textului supus verificării cu alte documente 

originale pentru a identifica acţiunile de plagiat. 

 Practic, software-ul detectează toate documentele care conţin aceleaşi 

propozţii sau fraze, în aceeaşi ordine a cuvintelor. În cazul în care citarea este făcută 

corect şi propoziţia este scrisă cu ghilimele şi se indică sursa, detectorul nu 

semnalează plagiat. De asemenea, parafrazând un fragment din text, este nevoie de 

a indica sursa, pentru a evita plagiatul. 

 Fiecare software indică pe pagina de prezentare ce motoare de căutare 

sunt utilizate pentru verificare. Majoritatea fac verificarea pe Google sau Yahoo. 

 

 

 

Detectarea plagiatului 
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Software pentru detectarea  
plagiatului în documente text 
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Viper - the Anti-plagiarism Scanner este un software antiplagiat, gratuit care poate fi 

descărcat de pe Internet. Viper detectează documente unde există 5 sau mai multe 

cuvinte în aceeaşi ordine ca în documentul verificat. http: // www.scanmyessay.com 

Copyscape Premium este oferit de Google şi costă numai 5 cenţi pentru o verificare. 

http: // www.copyscape.com/signup.php?pro=1&o=f. 

Copyscape free este o versiune gratuită oferită de Google. Aici există o limitare privind 

verificarea a 10 documente pe lună. Rezultatele sunt rapide şi calitatea medie.  

http: // www.copyscape.com. 

Ephorus  - sistem olandez este un sisten plătit, destul de scump dar folosit de 

majoritatea universităţilor din ţările nordice. http: // www.ephorus.com. 

Urkund – sistem suedez. http: // www.urkund.com/en/student. 

Plag Aware – sistem german. http: // www.eplagaware.de. 

http://www.scanmyessay.com/
http://www.copyscape.com/signup.php?pro=1&o=f.î
http://www.copyscape.com/signup.php?pro=1&o=f.î
http://www.copyscape.com/signup.php?pro=1&o=f.î
http://www.copyscape.com/signup.php?pro=1&o=f.î
http://www.copyscape.com./
http://www.copyscape.com./
http://www.ephorus.com/
http://www.urkund.com/en/student
http://www.urkund.com/en/student
http://www.eplagaware.de/


 

  

 În scopul asigurării transparenţei procesului de susţinere a tezelor de 

licenţă, în Academia de Studii Economice a Moldovei, a fost implementat 

subsistemul de control a plagiatului, ca parte componenţă a sistemului de 

gestiune a cursurilor MOODLE. Acest subsistem are menirea de a stoca şi 

analiza tezele de licenţă din ASEM. 

 

 
Subsistemul de control  
a plagiatului din ASEM   
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     SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea 
referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare  

 

     BS ISO 690:2010 Information and documentation. Guidelines for 
bibliographic references and citations to informations resources  

 

 

 Standardele menţionate mai sus sunt destinate autorilor, editorilor, 
redactorilor pentru stabilirea listelor de referinţe bibliografice. 

Standarde naţionale şi internaţionale 
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Ce este plagiatul? [online]. [accesată 15.11.2014]. Disponibil: 

http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/whatandwhy.html  

 

Ghid reguli antiplagiat Harvard [online]. [accesat 

15.11.2014].Disponibil: http://www.criticatac.ro/17313/reguli-

antiplagiat-harvard/  

 

Referinţe bibliografice: norme şi stiluri de citare: ghid practic. Chişinău,  

2010. 107 p. 

 

SM ISO 690: 2012 „Informare şi documentare. Reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de 

informare”. 
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    Realizat:  

Svetlana Studzinschi 

    Silvia Habaşescu 

Informaţii de contact: 

 

 Tel: 022 40 29 67 

Web: http://lib.ase.md/  

E-mail: lana@lib.ase.md 

 

 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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