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Ce este plagiatul? 
„Nimic nou sub soare”  

(Eclesiastul, I, 10) 

 
PLAGIÁT1, plagiate, s. n. Acțiunea de a plagia; plagiere. 
♦ (Concr.) Operă literară, artistică sau științifică a altcuiva, 
însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație 
personală. [Pr.: -gi-at] – Din fr. plagiat. (DEX, 1998) 
 
Etimologie: lat. plagiarius: «cel care fură și revinde 
sclavii altuia.» 

 
Repere istorice: Marțial (Epigrame); Evul Mediu; secolul 
al XVIII-lea. 



Perspective de abordare 

 
ETICĂ – problema moralității ( furt, piraterie ) 
 
DREPT - problema proprietății ( drept de autor, proprietate 
intelectuală, dreptul de a cita) 
 
FILOZOFIE  (AXIOLOGIE) – problema valorii (originalitate vs. 
imitație; adevăr vs. fals); aplicații în SCIENTOMETRIE etc. 



Cazuri celebre  
 

Literatură  
 

„Nu poate fi ignorat [...] nici scandalul stârnit de romanul 
Incognito (I-IV, 1975-1980), un cine-roman acuzat de plagiat. 
Deşi „plutea" în aerul epocii, discuția este deschisă de Nicolae 
Manolescu, în „România literară" (2/1979). Criticul demontează 
ideea „romanului-colaj", invocată de Barbu, şi incriminează 
procedeele de „transcriere" şi „conspectare" a unui număr mare 
de pagini din cărţi semnate de K. Paustovski, Ilya Ehrenburg 
etc.”        
                                                                                          
(http://www.crispedia.ro/Eugen_Barbu) 
 
 
                                              

http://www.crispedia.ro/Eugen_Barbu


 Cazuri celebre  
 

 Artă 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              



Cazuri celebre 
 
Filozofie 
 
 
 

  



 Plagiat și educație 

 
 Cursuri de redactare: lectura critică a bibliografiei, 
structurarea textului respectând o secvențialitate originală, 
folosirea corectă a citatului, evitarea preluării schemelor 
argumentative și a exemplelor din sursele bibliografice, etc. 
 

 Etica publicării științifice: „Consiliul Național de Etică a 

Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării - CNECSDTI, are 

misiunea de a coordona și monitoriza aplicarea normelor de bună 

conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare din 

România.” (http://www.ancs.ro) 
 

 

http://www.ancs.ro/


Ce ne propunem? 
 

 
Dezvoltarea unui instrument bilingv de detectare automată a 
similitudinii textuale. 
 
O aplicație Web, care se bazează pe un dicționar semantic 
bilingv (RO/EN) și va utiliza un algoritm de similitudine 
conceptuală, combinat cu analiza comparativă detaliată, la 
nivelul enunțului. 
 
Dezvoltarea unui repozitoriu de texte științifice pentru 
verificarea comparativă a textelor supuse analizei originalității. 


