
ETICA UTILIZĂRII INFORMAŢIEI. PLAGIAT

În cadrul efectuării cercetării se cere a ţine cont de o serie de aspecte cu caracter etic:

Lucrarea trebuie să reflecte integral munca autorului!

Cititorul nu trebuie indus în eroare prin prezentarea de surse inexacte sau neverificabile. Scrierea 
textului citării (referinţa bibliografică) trebuie să respecte structura sursei şi ortrografia autor/autori, nu 
se va adăuga sau inventa nume sau surse!

Conform Dex`

ETICĂ – „Ansamblu de norme în raport cu care un grup uman îşi reglează comportamentul pentru a 
deosebi ce este legitim şi acceptabil în realizarea scopurilor; totalitatea normelor de conduită morală
corespunzătoare”

PLAGIÁT1, 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.
Sursa: DEX '98 (1998) 

PLAGIÁ vb. I. tr. A lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le prezenta 
drept creaţii proprii; a publica pe numele său fragmente din lucrarea altuia; a 
comite un furt literar.

http://www.bluhmsysteme.co

m

http://dexonline.ro/surse
http://www.bluhmsysteme.com/


Absenţa ghilimelelor la preluarea unei sintagme.

Copierea informaţiilor din orice surse, inclusiv Internetul.

Utilizarea lucrărilor pentru care s-a obţinut deja credit.

Copierea unui tablou sau o fotografie de pe Internet, fără
recunoaştere adecvată.

Neutelizarea adecvată a notelor de final sau a altor metode de citare.

EXEMPLE DE PLAGIAT

http://aptxt.com/wp-content/uploads/2016/06/plagiat_595_rudie-fotolia-300x169.jpg

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.

Legislaţia RM apără drepturile autorilor operelor intelectuale inclusiv a

operelor ştiinţifice.



CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL

 Constituţia Republicii Moldova 

garantează libertatea creaţiei şi dreptul

cetăţenilor la proprietatea intelectuală:

Articolul 33 Libertatea creaţiei: 
• Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este

garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii;

• Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelec-tuală,

interesele lor materiale şi morale ce apar în

legătură cu diverse genuri de creaţie

intelectuală sunt apărate de lege; [Constituţia

RM, p.12]

 Legea privind dreptul de autor şi

drepturile conexe (Nr. 139 din 

02.07.2010):
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=

doc&lang=1&id=336156

Articolul 26 Reproducerea operelor în 

scopuri personale

Articolul 54 Încălcarea dreptului de autor, 

a drepturilor conexe şi a altor drepturi. 

 Codul penal al Republicii Moldova:
http://lex.justice.md/md/331268/

Articolul 185/1 Încălcarea dreptului de 

autor şi a drepturilor conexe. (Încălcarea

dreptului de autor şi a drepturilor conexe în 

proporţii mari presupune pedepse cu amendă în 

mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale

sau cu privaţiune de libertate de la 3 la 5 ani).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156
http://lex.justice.md/md/331268/


 a unei opere publicate legal atunci cînd reproducerea se face de către

biblioteci şi arhive şi nu urmăreşte obţinerea unui avantaj economic

sau comercial, direct sau indirect, ci pentru a înlocui exemplarele

pierdute, distruse sau devenite inutilizabile ori pentru a pune

exemplare la dispoziţia altor biblioteci sau arhive similare în vederea

înlocuirii, în colecţiile lor proprii, a operelor pierdute, distruse sau

devenite inutilizabile, dacă obţinerea pe cale obişnuită a unor

asemenea exemplare ale operei nu este posibilă;

Articolul 27.

Reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive şi de 

alte instituţii



 Codul de etică şi deontologie

profesională a cercetătorilor şi 

cadrelor universitare
http://edu.asm.md/tc_userfiles/cod-

etica.pdf

Compartimentul V. Abaterile de la 

normele de bună conduită.

Punctul 27 

a) plagierea rezultatelor sau 

publicaţiilor altor autori. 

 Codul de etică universitară
http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/AVIZ

E/avize/12_12_12/Codul_de_etica_universit

ara1.PDF

Articolul 15. Constituie încălcări

ale eticii în materia cercetării: 

plagiatul...

 Codul de etică al cadrului

didactic (aprobat prin Ordinul 

Ministrului educaţiei nr. 861 din 07 

septembrie 2015, publicat la Chişinău, 

2016)
http://www.edu.gov.md/sites/default/files/docu

ment/attachments/codul_de_etica_ro_4.pdf

Punctul 8. Norme de conduită în 

relaţiile cu colegii prevede:

„excluderea fraudei intelectuale şi a 

plagiatului”.

http://edu.asm.md/tc_userfiles/cod-etica.pdf
http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/AVIZE/avize/12_12_12/Codul_de_etica_universitara1.PDF
http://www.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/codul_de_etica_ro_4.pdf


Punerea între
ghilimele a 

citatelor directe

Reformularea cu 
propriile cuvinte 
a unui fragment 

de text 

Rezumarea
teoriilor, ideilor

şi a opiniilor

Evitarea furtului intelectual



TIPURI DE PLAGIAT

Copiere-lipire
(copy&paste);

Copiere, 
amestecare, 
lipire(copy, 

shake&paste);

Reaşezarea
cuvintelor

(patchwriting
sau rewording)

Plagiat
structural 
(structural 
plagiarism)

Traduceri
(translations);

Auto-plagierea

http://www.vintuitive.com/wp-

content/uploads/CopyPaste.gif



 Preluare integrală – (Autorul prezintă pasaje întregi dintr-o altă operă, cuvânt 
cu cuvânt, ca şi cum aceasta ar fi creaţia sa proprie. 

 Copiere parţială – (Autorul copiază părţi semnificative dintr-o operă şi le 
prezintă ca şi cum ar fi creaţia sa proprie). 

 Copiere amestecată – (Autorul copiază paragrafe sau fraze amestecate, din 
diferite opere, fără indicarea surselor, pentru a se pierde urma surselor 
originale). 

 Copierea deghizată – (Autorul preia linia de argumentare, exemplele şi alte 
elemente de conţinut ale sursei, dar modifică unele expresii, ordinea 
paragrafelor sau alte elemente pentru a face mai dificilă identificarea sursei). 

 Copierea prin repovestire – (Autorul repovesteşte opera, fără a prelua 
cuvânt cu cuvânt conţinutul, retraducând prin sinonime sau formulări analoge 
conţinutul acesteia). 

 Auto-plagierea – (Autorul preia integral sau masiv dintr-o lucrare proprie, 
anterioară, publicată în format carte sau articol (format clasic sau digital).



Comparaţia textului cu alte documente originale

Identificarea documentelor care conţin aceleaşi propoziţii sau fraze

http://assets-a2.kompasiana.com

DETECTAREA PLAGIATULUI

http://assets-a2.kompasiana.com/


Sistemul olandez Ephorus -
www.ephorus.com/ – un sistem contra plată, 
utilizat în multe universităţi din ţările nordice.

Sistemul suedez Urkund -
http://www.urkund.com/en

Sistemul german PlagAware

Copyscape Premium (Google) -
http://www.copyscape.com/, oferit de Google, costă 5 cenţi pentru o 
verificare.

Copyscape Free (Google) -
http://www.copyscape.com/ reprezintă o versiune 

gratuiă oferită de Google. Se poate de verificat 10 documente pe 
lună. Oferă rezultate rapide, dar de o calitate medie.

Software anti-plagiat internaţionale

http://www.ephorus.com/
http://www.urkund.com/en
http://www.copyscape.com/
http://www.copyscape.com/


Sistemul de detectare a plagiatului

on-line cu versiune în limba română.

 Permite depistarea cazurilor de

plagiat în lucrările ştiinţifice, de

diplomă, disertaţie sau doctorat.

 Documentul care trebuie verificat se

încarcă prin intermediul unei

interfeţe web, rezultatul verificării

find furnizat în acelaşi mod.

 Licenţele Turnitin nu sunt

disponibile pentru achiziţie de

către studenţi.

Sistemul http://turnitin.com/

http://images.ua.prom.st/1468660

8_w640_h640_antiplagiat.jpg



http://www.plagium.com/

http://www.plagium.com/


http://anti-plagiat.info/

Este complet GRATUIT şi accesibil doar cu câteva clickuri.

Obţine rapoarte de analiză în câteva secunde a textului verificat afişând toate site-urile sursă de unde a 

fost copiat conţinutul. 

Cum se verifică un text sau articol de plagiat?

Copiaţi şi adăugaţi conţinutul necesar pentru verificare de plagiat şi apăsaţi butonul Verificaţi Unicitate Text 

Limita maximă admisă pentru fiecare verificare de text este de 1500 de cuvinte.



 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. 

Viper - the Anti-plagiarism Scanner 
www.scanmyessay.com

http://www.scanmyessay.com/


 Primul şi singurul program de detectare a plagiatului, adaptat pentru texte

în limba româna.

 Software poate fi utilizat de centrele şi institutele academice, cadre

universitare, studenţi, edituri, ziare, agenţii de presă ori companii care

doresc să verifice şi să-şi protejeze conţinutul online.

 Este utilizat în majoritatea Universităţilor din România şi Republica

Moldova ( USMF).

 DetectarePlagiat.ro analizeaza şi scaneaza peste 10 miliarde de resurse,

beneficiază de un ansamblu de tehnici de analiză care îi permit să

detecteze în mod eficient similitudinile suspecte şi paragrafele copiate

dintr-o sursa sau mai multe, care se regasesc în textul supus investigaţiei.

Software antiplagiat DetectarePlagiat.ro 

http://www.detectareplagiat.ro/

http://www.detectareplagiat.ro/


http://www.detectareplagiat.ro/

1.Se alege un document pentru scanare

2. Scanarea documentului şi 

verificarea împotriva plagiatului

3.Raportul de originalitate.

Raportul de detectare a plagiatului

http://www.detectareplagiat.ro/


 Un program informatic pentru

compararea documentelor în format text.

 Sarcina Utilizatorului este să supună un

document analizei.

 Operatorii Sistemului, desemnaţi de

către autorităţile unei instituţii de

învăţământ superior, primesc conturi

individuale care sunt protejate prin

parolă şi care sunt disponibile online.

 Obiectivul Sistemului este de a furniza

Utilizatorului datele necesare pentru a

stabili dacă documentul analizat a fost

creaţie individuală sau acesta conţine

texte care au fost copiate cu încălcarea

drepturilor deţinătorului de copyright.

Sistemantiplagiat.ro
www.sistemantiplagiat.ro

http://www.sistemantiplagiat.ro/


Sistemul compară documentele analizate cu următoarele baze de date:

 resursele Internetului (cuprinzând fişiere în formatele Microsoft Word, Microsoft

Powerpoint, PDF şi RTF)

 baza de date internă cu documente încărcate în Sistem de către utilizatorii

autorizaţi de către instituţia de învăţământ superior

 baze de date interne ale instituţiilor de învăţământ superior (documentele

încărcate în baza unor acorduri reciproce)

Sistemul generează Rapoarte de Similitudine care cuprind următoarele elemente:

 coeficienţii de similitudine, care stabilesc valoarea procentuală din documentul

analizat, care este identică cu documentele găsite în bazele de date şi pe Internet

 lista surselor în care au fost detectate fragmentele conţinute în documentele

analizate

 textul unui document, care include evidenţierea fragmentelor recunoscute drept

identice cu cele din baza de date şi de pe Internet.

Sistemantiplagiat.ro



Raportul de Similitudine
 facilitează evaluarea originalităţii textului analizat;

 determină în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul;

 indică numărul de fragmente împrumutate;

Coeficienţii de Similitudine

 Coeficientul de Similitudine 1 - sunt luate în considerare toate frazele descoperite de sistem
în alte documente; Coeficientul de Similitudine 1 este util pentru evaluarea limbajului
autorului, el evidenţiind frazele utilizate frecvent.

 Coeficientul de Similitudine 2 - sunt luate în considerare numai frazele a căror lungime
depășește limita; Coeficientului de Similitudine 2 (valoarea iniţială a limitei este de 25 de
cuvinte, așadar sistemul calculează procentul din text care conţine fragmente similare care
depășesc 25 de cuvinte); ţinând cont de lungimea frazelor descoperite,

 Coeficientul de Similitudine 2 este mult mai eficient în descoperirea împrumuturilor
neautorizate.

Sistemantiplagiat.ro

Cuprinsul Raportului de Similitudine

1. verde – reprezintă fragmentele care provin din sursele Internetului din întreaga lume

2. roşu – reprezintă fragmentele care provin din bazele de date: internă şi externă 

3. albastru – reprezintă fragmentele care au fost evidenţiate prin folosirea funcţiilor care se

află în listele derulante (acorduri cu alte universităţi)

http://www.romaniacurata.r

o

http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2015/11/plagiat.jpg


http://advego.ru/plagiatus

http://advego.ru/plagiatus

