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“Munca ta este și bună și originală. Din păcate, părțile care sunt bune nu sunt 

originale și părțile care sunt originale nu sunt bune.” 

Citat atribuit lui Samuel Johnson 1 

1. Introducere 
Etica este un sistem de norme, metode, proceduri sau perspective care ajută în luarea 

deciziilor legate de acțiuni și în analiza unor probleme complexe. Standardele etice promovează 

valori care sunt esențiale în munca ce necesită colaborare prin punerea accentului pe valori precum 

încredere, responsabilitate, respect și justețe. Resnik (2011) oferă următoarea listă care rezumă 

principiile etice surprinse de diferite coduri, referitoare la munca de cercetare: 

• Onestitate – în toate tipurile de comunicări științifice: date, rezultate, metode și proceduri. 

Datele nu se vor fabrica, falsifica sau interpreta eronat. Nu se vor duce în eroare colegii, 

sponsorii sau publicul.  

• Obiectivitate – se încearcă evitarea prejudecăților în crearea experimentelor, analiza 

datelor, recenzii de la egal la egal, decizii personale, scrierea de granturi sau alte aspecte 

ale cercetării care necesită obiectivitate. Se vor evita sau micșora părtinirile și se vor 

dezvălui interese personale sau financiare care pot afecta studiul. 

• Integritate – promisiunile și înțelegerile trebuie respectate. Se acționează cu sinceritate și 

se dorește consistență în gânduri și acțiuni. 

• Prudență – se vor evita greșelile neglijente, fiind nevoie de o analiză critică a muncii proprii 

sau a altora. Se vor crea rapoarte care înregistrează activitatea de cercetare, cum ar fi 

colectarea datelor, planul de cercetare și corespondența cu jurnale sau agenți. 

• Sinceritate – datele, rezultatele, ideile, metodele, echipamentele sau resursele vor fi 

împărtășite. Trebuie o deschidere către critică și idei noi. 

• Respect față de proprietatea intelectuală – onorarea patentelor, drepturilor de autor sau a 

altor forme de proprietate intelectuală. Nu se vor utiliza date nepublicate, metode sau 

rezultate, fără permisiune. Se va oferi recunoaștere prin indicarea tuturor părților 

contributive. Se va evita plagiatul. 

• Confidențialitate – protejarea conversațiilor confidențiale, cum ar fi articole sau granturi 

în curs de evaluare, datelor personale, secretelor comerciale sau militare și informațiilor 

despre proiect. 

• Publicare responsabilă – publicarea trebuie să aibă ca scop progresul în cercetare, nu 

avansarea în carieră. Se vor evita articolele risipitoare sau duplicate. 

• Mentorat responsabil – studenții trebuie educați și sfătuiți, prin activități de mentorat. Se 

pune accent pe bunăstarea acestora și prin oferirea libertății de a lua decizii proprii. 

• Respect pentru colegi – și tratarea lor cu corectitudine. 

 
1 Există incertitudini cu privire la sursa citatului, a se vedea Quote Investigator (2013) si The 

Samuel Johnson Sound Bite Page (2020) 
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• Responsabilitate socială – se promovează binele social și se evită acțiunile care pot să facă 

rău prin cercetare, educație publică sau alte forme.  

• Nediscriminare – se evită discriminarea persoanelor bazată pe sex, rasă, etnicitate sau orice 

alți factori care nu sunt legați de competențele de cercetare științifică și integritate. 

• Competență – se va menține și îmbunătății competența profesională și expertiza prin 

învățare pe parcursul vieții. 

• Legalitate – se cere cunoașterea și respectarea legilor instituționale și guvernamentale. 

• Grija față de animale – se va arăta respect față de animale atunci când sunt folosite în 

cercetare.  

• Protecția subiecților umani – se va respecta demnitatea umană, intimitatea și autonomia 

umană când se realizează experimente pe oameni și se va evita afectarea populațiilor 

vulnerabile. 

Plagiatul este unul dintre cele mai des întâlnite abateri în munca de cercetare conform ORI 

(2020), celelalte două fiind fabricarea – inventarea de rezultate fără a le produce prin experimente 

și falsificarea – alterarea rezultatelor, metodelor și datelor de cercetare. Acestea au în comun 

inducerea în eroare a publicului care citește articolul științific prin actul de minciună - se pretinde 

că textul e original, că munca a fost realizată corect, că rezultatele sunt importante și nu numai că 

analiza este relevantă în domeniu, dar și că este cea mai bună. Cercetătorii pot avea avantaje în 

urma utilizării acestor metode de fraudă, ceea ce afectează modul de obținere a pozițiilor 

academice, a granturilor de cercetare și a finanțării.  

În această lucrare, Capitolul 2 prezintă pe scurt principala motivație și obiectivele 

cercetării. În Capitolul 3 se discută despre actul de a plagia în general, prin prezentarea unor 

definiții și tipuri de plagiat, pe când Capitolul 4 abordează tema auto-plagiatului. În Capitolul 5 se 

prezintă câteva metode folosite pentru a se detecta plagiatul în lucrările scrise, pe când în Capitolul 

6 se indică câteva recomandări pentru evitarea fraudei științifice, iar concluziile sunt expuse în 

Capitolul 6.  

2. Motivație și obiective 
Principala motivație din spatele acestei lucrări o constituie dorința de a mă documenta 

despre plagiat din două perspective: ca cercetător - doresc să fiu conștientă de această practică și 

să o evit și ca recenzor la reviste științifice - să îmbunătățesc procesul de evaluare al articolelor. 

Am căutat materiale reprezentative din literatura recentă, am selecționat o parte și am decis să 

prezint câteva aspecte legate de plagiat, cu o parte special dedicată subiectului auto-plagiatului. 

Obiective lucrării de față sunt:  

• definirea conceptului de plagiat și identificarea formelor acestuia,  

• analiza unor experimente științifice despre atitudinea studenților și cercetătorilor 

referitoare la acest subiect,  

• prezentarea perspectivelor asupra auto-plagiatului, 
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• identificarea de aplicații software pentru detectarea plagiatului, 

• prezentarea opiniilor personale legate de onestitatea academică, 

• indicarea unor norme pentru evitarea plagiatului. 

3. Plagiatul 
În lumea academică este obligatorie referirea surselor de inspirație și ideile autorilor trebuie 

protejate pentru a se evita plagiatul. Dicționarul Oxford (2020) oferă următoarea definiție pentru 

plagiat: “metoda de a lua munca sau ideile altcuiva și prezentarea lor ca unele personale”.  Multe 

jurnale științifice au politici pentru a evita plagiatul și editorii joacă un rol important pentru a 

asigura un bun control asupra protecției drepturilor de autor asupra articolelor.  

În dicționarul Longman (2020), actul de a plagia este întâlnit atunci când “cineva folosește 

cuvintele, ideile sau munca altcuiva și pretinde că este proprie”. Codul de Conduită European 

pentru Integritatea Cercetării (Drenth, 2012) spune ca “plagiatul este însușirea materialelor altor 

persoane fără a oferi referințe corecte”. O altă definiție este oferită de Politica Federală SUA 

privind Neregulile în Cercetare (Resnik et al., 2015) asupra neregulilor în cercetare: “plagiatul este 

însușirea ideilor, proceselor, rezultatelor sau cuvintelor altor persoane fără acreditare 

corespunzătoare”. Pe baza celor expuse anterior, Helgesson și Eriksson (2015) prezintă într-un 

articol despre plagiatul în cercetare, două mari componente ale plagiatului: 

• Însușirea muncii altcuiva – furtul de proprietate intelectuală prin copiere. În cazul 

articolelor științifice, pot fi copiate textul, tabelele, graficele sau imaginile din alte 

materiale, fără a avea permisiune.  

• Prezentarea muncii altcuiva ca una proprie, fără a acorda credit corespunzător.  

Plagiatul muncii intelectuale înseamnă utilizarea ideilor despre cum se desfășoară un 

proces, rezultatele acestuia sau documentația despre cum s-a desfășurat munca, nu efortul în sine, 

pentru că asta ar însemna să se repete tot procesul din nou. Când vorbim despre plagiat, este 

important să analizăm valoarea a ceea ce a fost copiat, maniera în care a fost plagiat, gradul de 

daune aduse prin actul de a plagia și câștigurile pe care plagiatorul le are. Există câteva aspecte 

care nu sunt relevante când se vorbește despre plagiat: tipul publicației – lucrare științifică 

publicată în jurnal, eseul unui student, rezumatul tezei doctorale, prezentare orală la un seminar; 

cine – nu contează dacă este un student sau un cercetător foarte cunoscut; din ce – nu contează 

dacă se copiază dintr-un articol scurt sau dintr-o carte; diferențele culturale – ignorarea unor reguli 

de bun simț; sau cunoștințe lingvistice insuficiente – utilizarea muncii altcuiva ca șablon și 

înlocuirea unor cuvinte.  

Helgesson (2015) consideră că cel mai important factor de avut în vedere este dacă actul 

de plagiat este intenționat sau nu. Frauda voită este mai gravă decât neutilizarea ghilimelelor sau 

ignoranța. De asemenea, există fenomenul de criptomnezie care se întâlnește atunci când cineva 

are o idee, dar nu își amintește dacă și-a însușit-o de la altcineva. Bunele practici de cercetare 

necesită o delimitare clară între comportamentul acceptat și neacceptat vizavi de procesul de 
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cercetare, deci implică refuzarea și pedepsirea practicilor de plagiat, precum și a fabricării și 

falsificării muncii. Ghidul Harvard (2014) pentru utilizarea resurselor oferă o clasificare pe șase 

tipuri de plagiat: 

• Plagiatul verbatim (copy-paste sau clonă) – se întâlnește când scriitorul copiază cuvânt cu 

cuvânt conținutul altui autor. 

• Plagiatul mozaic – apare atunci când scriitorul copiază părți din unul sau mai multe 

documente, schimbă unele cuvinte sau expresii fără a parafraza sau cita corespunzător 

sursa. 

• Parafrazarea neadecvată – se întâmplă atunci când autorul nu folosește cuvintele proprii 

pentru a prezenta informația sau când textul este foarte similar cu sursa originală, fără a fi 

citat în mod corespunzător. 

• Parafrazarea fără citare – apare atunci când un autor prezintă în cuvintele sale ideile altui 

autor, fără a cita sursa utilizată. 

• Citarea fără menționarea sursei – se întâlnește atunci când un scriitor utilizează 

ghilimelele, dar nu citează sursa originală. 

• Utilizarea materialelor din munca altui student – apare atunci când un student folosește 

idei care au fost discutate în cadrul unui grup și nu citează studentul sau grupul într-o notă 

de subsol. 

Ghidul Harvard (2014) oferă exemple de plagiat pentru fiecare categorie și indică metode 

de evitare a acestuia. Există de asemenea și unele excepții: faptele științifice sau istorice bine 

cunoscute (de exemplu, structura moleculară a apei este H2O) sau expresiile idiomatice (de 

exemplu, a lua atitudine). În general, se recomandă citarea corespunzătoare a ideilor sau 

interpretărilor fie în note de subsol, fie pe parcursul textului prin numerotarea referințelor sau 

indicarea autorilor și textului sursă, în mod obligatoriu printr-o listă de referințe bibliografice la 

finalul lucrării și folosirea ghilimelelor pentru citate luate cuvânt cu cuvânt.  

Este important de înțeles că actul de a scrie o serie de propoziții în aceeași ordine ca alți 

autori poate fi considerat plagiat. Un pasaj mai lung de text poate fi atribuit unui autor, chiar dacă 

nu și propozițiile individuale. Este în regulă referirea la munca altora prin prezentarea unor numere, 

procentaje care exprimă rezultatele și indică valorile calitative ale unui studiu. Un scriitor trebuie 

să indice sursa de origine prin menționarea referințelor corespunzătoare.  

Într-un studiu realizat de Aasheim et al. (2019) s-a analizat atitudinea studenților referitoare 

la ce este considerat comportament nepotrivit în rezolvarea temelor, evaluând practici de la 

copiatul de la alți studenți până la plata altor persoane pentru a realiza munca. Aceste atitudini au 

fost comparate pe categorii de teme precum probleme de programare software, lucrări scrise sau 

probleme de matematică. S-au propus 5 ipoteze care analizează diferențele de percepție în ceea ce 

privește frauda analizând modul de abordare al celor trei tipuri de teme. Cercetătorii au făcut 

următoarele observații pe baza răspunsurilor la chestionar: studenților li se pare că copierea unei 

teme la programare este mai puțin acceptabilă decât copierea temei la matematică - fie că este doar 
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o parte sau un întreg, dar ei consideră că este mai acceptabilă copierea temei la programare decât 

la un eseu scris. De asemenea, studenții au spus că utilizarea unor surse neoficiale / neautorizate 

de inspirație este mai acceptabilă pentru teme la programare decât pentru esee, pe când ei au 

perceput copierea temei la programare mai gravă în urma unor discuții cu profesorii. În urma unui 

curs pe tema onestității academice, studenții au perceput copierea unui eseu mai gravă și au înțeles 

mai bine cum să selecteze surse corespunzătoare pentru utilizare în vederea rezolvării temelor, 

demonstrând influența pozitivă a educației. 

Heckler & Forde (2015) au identificat o serie de motive pe care studenții le utilizează 

pentru a justifica plagiatul, de la lipsa abilităților de gestionare a timpului (“sunt prea ocupat”, “nu 

am mai avut timp”) până la explicații autodenunțătoare (“am pierdut cursul și nu am știut până 

când trebuia trimisă tema”). Unii au plasat vina pe societate, considerând că lucrurile pe Internet 

nu au copyright, utilizarea lor nu este furt, nu există o listă de autori și că dacă nu se dorea utilizarea 

cuvintelor și ideilor, nu ar fi fost publicate. Alți studenți au justificat plagiatul prin ușurința cu care 

pot rezolva temele și implicit obținerea de note mai bune, dar și prin nevoia de a finaliza studiile.  

4. Auto-plagiatul 
Jurnalele științifice sunt o importantă punte de comunicare între cercetători, deci sunt vitale 

pentru comunitatea științifică. Articolele plagiate nu aduc valoare științifică, doar cresc cantitatea 

de material publicat și aduc beneficii nemeritate autorilor prin înșelarea cititorilor. Juyal et al. 

(2015) consideră că în ultimii ani această tendință a crescut substanțial, cultura de tip “publicații 

cu orice preț” și “publică sau pieri” fiind la baza acesteia. În plus, meritul științific al unei persoane 

este de multe ori asociat cu numărul de articole publicate, ceea ce îi determină pe unii cercetători 

să recurgă la trucuri cum ar fi republicarea articolelor sau publicarea unui studiu pe bucăți mici 

doar pentru a crește numărul de lucrări. 

Această practică se numește auto-plagiat și este definită de către Spinak (2014) ca 

“utilizarea muncii proprii anterioare și prezentarea acesteia ca ceva nou și original”. Autorul 

sugerează că există motive multiple pentru care acest lucru se întâmplă. Un exemplu este cazul în 

care proiectul de cercetare are diferite faze și informația veche este combinată cu cea nouă, ceea 

ce determină propagarea aceluiași conținut în articole diferite. Un alt motiv este practica denumită 

‘salami slicing’ (cunoscută și sub denumirile ‘bologna’ sau publicare trivială) ce constă în 

publicarea experimentelor și rezultatelor pe bucăți mai mici denumite Least Publishable Units 

(LPU) în diferite jurnale, doar pentru a crește numărul de articole. Este o practică aspru criticată 

pentru că distorsionează valoarea adevărată a cercetării prin creșterea numărului de studii care o 

susțin și este considerată o risipă de timp și resurse. Un al treilea motiv este publicarea sub forma 

unui articol a rezultatelor prezentate într-o teză de disertație sau doctorat, de exemplu. Un ultim 

motiv este ignorarea regulilor de publicare ale conferințelor și jurnalelor, care au restricții explicite 

legate de auto-plagiat și auto-citare.  

Societatea Americană de Meteorologie (Schultz et al., 2015) pune la dispoziție un ghid 

explicit prin care se explică ideile de plagiat, auto-plagiat și fragmentare astfel: 
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• Nu este etic pentru un autor copierea textului, figurilor sau tabelelor (i.e., plagiat) din alte 

lucrări, fără citare explicită. Chiar și auto-plagiatul, definit prin copierea de material din 

articolele anterioare ale autorului, poate fi considerat ne-etic deoarece poate include clauze 

de încălcare a drepturilor de autor. 

• Fragmentarea cercetării în articole științifice trebuie evitată. Un om de știință care a depus 

o muncă de cercetare pe un anumit subiect sau pe un grup de domenii asociate, trebuie să 

își organizeze publicațiile astfel încât fiecare articol să prezinte un singur aspect particular 

al studiului general, de la început până la sfârșit.  

• Nu este etic ca un autor să publice manuscrise care descriu aceeași muncă de cercetare în 

mai mult de un articol evaluat de la egal la egal. Fac excepție de la această regulă 

materialele care nu au fost evaluate de un recenzor, de exemplu disertațiile sau rapoartele 

de progres ale proiectului, dar trebuie menționată sursa în text fie prin referințe, fie prin 

note de subsol.  

Auto-plagiatul este acceptabil în anumite cantități, atunci când nu poate fi evitat. Editorii 

decid cantitatea acceptabilă referitoare la articolele în care autorii prezintă aceleași ecuații, date 

sau metode în articole multiple, dacă acestea sunt necesare, dar doar cu citare corespunzătoare. De 

exemplu, în experiența mea ca recenzor pentru conferințe și jurnale din cadrul IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), există o limită de 30% impusă pentru cazul de auto-plagiat, 

ipoteză susținută și de Samuelson (1994). Dacă la un articol întâlnesc porțiuni mari din text în 

comun cu ceea ce autorii au publicat anterior, compar articolele pentru a identifica cantitatea 

copiată. Dacă procentajul este mai mare de 30%, voi propune respingerea articolului, în caz contrar 

voi compara metoda de cercetare și rezultatele științifice obținute în noul articol cu ceea ce a fost 

publicat anterior. Dacă într-adevăr se aduc îmbunătățiri sau se prezintă o metodologie extinsă cu 

experimente corespunzătoare, voi continua cu evaluarea corectitudinii științifice, în caz contrar 

propun respingerea articolului pe baza faptului că nu aduce nicio îmbunătățire substanțială la ceea 

ce a fost deja publicat în literatură. O respingere automată este dată de lipsa citărilor pentru porțiuni 

din text și pentru trimiterea articolului în paralel la mai multe jurnale.  

Excepție o fac conferințele a căror editori decid să publice unele articole într-un jurnal, 

ceea ce înseamnă că același conținut va fi publicat sub un alt format. Aici decizia aparține autorilor 

și editorilor, pentru a asigura o mai bună vizibilitate muncii lor. Problema apare atunci când este 

evident că autorii trimit din nou spre publicare articole bazate pe conținut prezentat la o conferință, 

fără a aduce ceva semnificativ în munca lor de cercetare și fără a cita publicația anterioară, doar 

cu scopul de a publica într-un jurnal. De asemenea, unii cercetători au intenția și de a publica 

rezultate fără nicio valoare științifică, evidentă în urma analizării rezultatelor ce concluzionează că 

nu există nicio corelație pozitivă între ipoteza cercetării și rezultatele finale. Este important ca 

cercetătorii să conștientizeze că munca lor nu rezultă întotdeauna în descoperiri noi, că de cele mai 

multe ori experimentele dau greș și că nu orice este demn de a fi publicat.   
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Există și argumente în favoarea auto-plagiatului, după cum prezintă Callahan (2014). Pe 

lângă opinia care spune că autorii nu pot fura de la ei înșiși, reciclarea unor expresii bine formulate 

sau prezentări teoretice pot fi justificate. Mai mult, unii autori susțin că reutilizarea muncii proprii 

nu poate fi evitată mai ales în domeniile de cercetare înguste (Chrousos, 2012) sau în cazul 

publicării rezultatelor cercetării pentru diferite audiențe. Horbach & Halffman (2019) indică alte 

cauze posibile pentru auto-plagiat: vârsta autorului – oamenii de știință mai tineri nu au experiență 

în publicare și nu cunosc regulile jurnalelor, cultura cercetării - presiunea de a publica este ridicată, 

numărul de autori – cu cât sunt mai mulți autori la un articol, cu atât crește riscul reciclării de 

material, reguli clare – nu există un consens pentru toate jurnalele, iar unele nu au un regulament 

explicit pentru acest caz și lipsa controlului – unii editori nu utilizează aplicații precum 

CrossCheck (Schultz et al., 2015) pentru identificarea plagiatului. 

Halupa & Bolliger (2015) au analizat atitudinea studenților referitor la practica de auto-

plagiat. Au fost chestionați în total 284 de studenți la studii de master, doctorale sau post-doctorale 

din 9 domenii (inginerie, educație, business, etc.). Cei mai mulți studenți (70.1%) au fost de acord 

că reutilizarea unui articol complet pentru o temă nouă este auto-plagiat. Majoritatea (63.4%) au 

fost de acord și în cazul utilizării parțiale a unui proiect pentru un curs diferit reprezintă auto-

plagiat. Mai mult de jumătate din respondenți (53.3%) au fost de acord că reciclarea fără citare 

este auto-plagiat. Aceștia consideră că nu este necesară citarea deoarece materialul lor nu intră sub 

categoria drepturilor de autor sau consideră că nu este nevoie ca instructorul să fie de acord cu 

reutilizarea de material publicat anterior. 36.6% din cei chestionați nu au înțeles conceptul de auto-

plagiat, deși consideră că munca lor intelectuală este proprietate personală. Concluzia studiului a 

pus în evidență necesitatea instruirii studenților pe această temă prin prezentarea definiției 

conceptului de auto-plagiat, oferirea de exemple și prezentarea de tehnici pentru evitarea acestei 

practici.  

Bruton & Rachal (2015) consideră că auto-plagiatul este condamnat în general, deoarece 

reprezintă o irosire de resurse din partea editorilor și recenzorilor prin timpul care trebuie acordat 

investigării cazurilor suspecte, dar și prin risipirea spațiului disponibil unui jurnal prin publicarea 

de articole care sunt deja disponibile altundeva. Se recomandă auto-citarea prin trimiterea la 

materiale publicate anterior, prin care se pot afla informații referitoare la metodologia de cercetare, 

rezultate și analize relevante. De asemenea, autorii pot indica în text cazurile de auto-plagiat, 

ajutând astfel editorul în decizia de acceptare sau respingere a publicării, deoarece se poate (sau 

nu) observa un avans incremental față de publicațiile anterioare.  

În experiența mea personală, am întâlnit o serie de nereguli într-o varietate de surse. De 

exemplu, este cazul manualelor școlare și a cursurilor de la facultate care sunt publicate sub egida 

universităților și a Ministerului Educației, materiale care de multe ori sunt copiate fără a numi 

sursele de inspirație și transmise fragmentar fără nicio logică. Doar recent în urma publicării 

evaluărilor ARACIS care indică nereguli referitoare la programă și conținutul materialelor de 

studiu, au apărut citări corespunzătoare în text. Un alt exemplu este revista “Știință și Tehnică” 

care publică numeroase știri despre gadget-uri, astrofizică sau inventatori, dar niciodată nu indică 
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resursele utilizate. Se poate observa că un material publicat pe site-ul revistei, cu titlul “Diadema 

și halatul de laborator” (2020) nu conține nicio referință, deși în mod ironic, într-o notă de subsol 

se menționează faptul că: “Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau 

exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la 

dispoziție de Știință&Tehnică prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația 

românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică 

răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Site-ul Știință&Tehnică este gestionat de 

către Asociația Science&Technology.”. Mi se pare inadmisibil ca o revistă științifică care nu 

publică articole originale să nu ofere citări / surse ale articolelor și mi se pare revoltător că încă 

este publicată.  

De asemenea, se practică printarea fragmentată a materialelor în ziare, reviste și jurnale, 

alături de poze imense care să umple spațiul (de multe ori fără legătură cu textul), după care autorii 

realizează o colecție cu astfel de materiale pe care le pun, din nou, spre vânzare, încălcând legi cu 

privire la proprietatea intelectuală, pe care o cedează primei surse de apariție. Un alt exemplu este 

cartea lui Tudor Chirilă (“Exercițiu de echilibru”), care a apărut mai întâi în domeniul public sub 

forma postărilor pe un blog. Pe de altă parte, sunt de acord cu publicarea în țări diferite a 

materialelor pentru promovarea cercetării personale prin traducere din limba publicației în limba 

maternă, deoarece limbajul este o barieră în răspândirea noutăților și nu ar trebui să fie astfel. Mai 

sunt de acord și cu publicarea articolelor într-o formă anterioară apariției finale în jurnale pe site-

uri precum ResearchGate, pentru a le oferi pe gratis altor cercetători, studenți sau persoane 

interesate, fără bariera monetară impusă. Cercetarea științifică și rezultatele ei ar trebui să fie 

disponibile unui număr cât mai mare de persoane, deoarece prezintă informații importante care 

ajută la creșterea implicării în procesul de cercetare și dezvoltare și implicit la îmbunătățirea 

calității vieții. 

5. Metode de detecție ale plagiatului 
Sun & Yang (2015) au identificat 30 de tipuri diferite de parafrazare utilizate de scriitori, 

unele folosite expres pentru a modifica textul și a evita detecția (auto-)plagiatului: copiatul literal, 

11 tipuri de substituție (sinonime, antonime, schimbări sintactice, verbe auxiliare, schimbări de 

singular și plural, elaborare, modificare pronume, generalizări, modificare părți de vorbire, 

schimbare articole, introducere de tranziții sau conexiuni), 8 tipuri de inserții, ștergere, modificarea 

părții citate, reordonare, combinare (punerea în comun a propozițiilor) sau separare (divizarea 

propozițiilor). Pentru detectarea plagiatului, există o serie de aplicații software precum Exactus 

Like (Sochenkov et al., 2016), PDLK (Abdi et al., 2015) sau Grammarly (Japos, 2013). Tabelul 1 

conține câteva exemple de aplicații pentru detectarea plagiatului în text și în programe software.  

Helgenson & Eriksson (2015) menționează că aplicațiile pentru identificarea plagiatului, 

cum ar fi iThenticate, Viper sau Turnitin, detectează doar asemănarea textului. Pot detecta cazuri 

de copiat exprimate prin procentaje de fragmente de text similare, dar nu identifică în sine 

plagiatul. De exemplu, pentru un scor mare de mai mult de 70%, este evident un caz de plagiat. 

Dar pot exista și procentaje de 12.5% sau 8.33% pentru o jumătate de pagină sau o treime de pagină 

copiată într-un articol de 4 pagini. De aceea nu se poate stabili o limită inferioară de acceptabilitate 
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pentru actul de plagiat. Este important de menționat că aplicațiile software de detectare a 

plagiatului pot detecta doar copierea textului, a imaginilor și a numerelor, dar sunt inutile când este 

vorba despre traduceri dintr-o limbă în alta.  

Cantitatea totală de text plagiat are importantă, deoarece are impact asupra calității 

articolului. Este în regulă ca autorii să facă referințe la lucrarea altora prin prezentarea de numere, 

procentaje și statistici care rezumă rezultatele descoperite sau să descrie și să analizeze 

metodologia și particularitățile ei. În opinia mea, în unele lucrări este evident când cineva utilizează 

Tabel 1. Aplicații software pentru detecția plagiatului 

Nume Specificații 

Ephorus  

http://www.ephorus.com/h

hom    

Ephorus pune la dispoziție 3 tipuri de servicii: Ephorus Internet 

– comparare documente, Ephorus Group – comparare 

documente din grupuri de studenți și Ephorus Database – 

comparare documente încărcate cu ajutorul unui cont într-o 

bază de date instituțională.  

Turnitin  

https://www.turnitin.com/ 
Turnitin este una din cele mai populare aplicații anti-plagiat. 

Poate stoca și compara informații din diferite documente pe 

care le utilizează în procesul de comparare și identificare a 

neregulilor.  

Plagiarism Detector 

https://plagiarismdetector.

net/ 

Plagiarism Detector este o aplicație de sine stătătoare care este 

capabilă să identifice bucăți din text prin căutarea lor în baze de 

date de pe Internet.  

Plagium 

http://www.plagium.com/  

Plagium are un principiu foarte de simplu de funcționare, 

deoarece utilizatorul trebuie doar să copieze secvența de text pe 

care dorește să o evalueze și această aplicație va căuta în bazele 

de date online texte asemănătoare.  

Plagiarism Checker 
http://www.plagiarismche

cker.com/  

Plagiarism Checker este capabil de a scana și pagini web, nu 

doar bucăți de text sau documente, pentru a identifica plagiatul.  

Copyscape 
http://www.copyscape.co

m/  

Copyscape este dedicat identificării plagiatului pe pagini web.  

Viper 
http://www.scanmyessay.c

om/  

Viper este o aplicație gratuită, disponibilă utilizatorilor 

sistemului de operare Windows. Aceasta scanează mai mult de 

10 miliarde de surse online precum site-uri web sau jurnale 

online. 

Code Match  

http://www.safe-corp.biz/  

Code Match este dedicat detectării plagiatului în codul sursă 

scris pentru aplicațiile software în limbaje de programare cum 

ar fi C++, Java, PHP, Ruby, VHDL, etc. 

Moss  

http://moss.stanford.edu/g

eneral/scripts/mossnet  

Moss este o aplicație pusă la dispoziție de Universitatea 

Stanford, care pune la dispoziție metode de identificare a 

cazurilor de copiere în limbaje de programare cum ar fi C++, 

Java, Python, Haskell, etc. 
 

http://www.ephorus.com/hhom
http://www.ephorus.com/hhom
https://www.turnitin.com/
https://plagiarismdetector.net/
https://plagiarismdetector.net/
http://www.plagium.com/
http://www.plagiarismchecker.com/
http://www.plagiarismchecker.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.scanmyessay.com/
http://www.scanmyessay.com/
http://www.safe-corp.biz/
http://moss.stanford.edu/general/scripts/mossnet
http://moss.stanford.edu/general/scripts/mossnet
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textul altcuiva deoarece, în general, alegerea cuvintelor și limbajul este diferit. Unele șabloane de 

scriere se pot identifica într-un text deoarece modul de exprimare poate să difere de la paragraf la 

paragraf. De exemplu, am observat acest lucru în unele articole cu tema ‘mașini autonome’. Există 

o serie de subiecte care sunt foarte abordate pentru a justifica necesitatea cercetării în acest 

domeniu: număr mare de accidente, cele cinci nivele de autonomie ale mașinilor, senzori și 

menționarea unor lucrări populare precum cele care au câștigat Competiția DARPA. Uneori aceste 

subiecte nu justifică cercetarea curentă, deci apreciez mai mult ca recenzor și am încredere în 

articolele în care este evidentă contribuția personală a autorului și timpul alocat scrierii unei părți 

originale de introducere. 

6. Recomandări 
Pocock și Rezaeian (2016) oferă o listă utilă pe care instituțiile academice o pot utiliza 

pentru a evita acțiunile neintenționate de plagiat în procesul de cercetare și publicare de articole 

științifice: 

• Mai întâi trebuie verificate cerințele jurnalului referitor la autori.  

• Dacă engleză este limbă secundară, se recomandă solicitarea ajutorului unei persoane 

calificate pentru a explica detaliile cerințelor și pentru a verifica manuscrisul. Pot exista 

diferențe culturale mai puțin familiare care scapă autorilor. 

• Menținerea unui registru detaliat al tuturor publicațiilor originale, studiilor și datelor 

colectate.  

• Includerea în articol a unor explicații referitoare la modul în care datele au fost colectate.  

• Citarea corespunzătoare a tuturor surselor de inspirație (articolele altor autori, seturi de 

date, rezultate sau publicațiile anterioare ale autorilor). 

• Dacă există neclarități, se solicită ajutor din partea altor persoane din instituție. 

• Dacă tot nu s-au rezolvat neclaritățile, se poate cere opinia jurnalului la care urmează să fie 

publicat articolul. 

• Nu se va trimite aceeași lucrare la mai mulți editor în același timp.  

• În final, dacă se respectă normele de bază ale integrității academice, nu ar trebui să existe 

probleme.  

Unele jurnale utilizează o politică de verificare a plagiatului care presupune costuri 

suplimentare la publicare pentru autorii care folosesc tabele sau imagini din articole publicate 

anterior și necesită în mod obligatoriu o licență de copyright2,  chiar dacă conținutul este al 

autorului care îl transmite. Această măsură este una preventivă, ce încearcă să evite neregulile 

juridice legate de drepturile de autor care, la publicare, sunt transferate instituției ce se ocupă de 

publicarea și distribuirea muncii intelectuale. Un alt exemplu sunt regulile IEEE Communications 

 
2 Informație aflată în urma unor discuții în cadrul grupului de cercetare IPPRG de la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
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Society (2020) care spun că autorii trebuie să transmită doar lucrări originale care nu au apărut 

altundeva pentru publicare și nu sunt trimise pentru evaluare la alte publicații. 

7. Concluzii 
În lucrarea de față am prezentat cele mai importante norme de integritate academică și am 

identificat plagiatul ca o eroare majoră. Am prezentat definiția acestuia, opinii ale unor autori 

diferiți asupra cauzelor și tipurilor de plagiat și identificat câteva reguli care ajută la evitarea 

acestuia. Am pus accentul pe auto-plagiat, deoarece este un subiect care se află în “zona gri” a 

moralității, motiv pentru care am explorat puțin acest subiect în cadrul cercetării și cu puțin accent 

pe activitatea de scriere a articolelor științifice pentru că este responsabilitatea fiecărui cercetător 

de a prezenta procesul și a rezultatelor într-un articol - fie că gestionează proiectul, fie că este cel 

care propune granturi de cercetare și este lider, fie că este doar un student care lucrează la o 

implementare. 
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