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Obiectiv proiect

 Îmbunătățirea respectării deontologiei şi eticii academice în rândul
cadrelor didactice din UAB si sprijinirea acestora pentru întărirea
capacitații de autorat științific, cu impact asupra calității activității
educationale, prin participarea la seminarii privind normele și regulile de
concepere și scriere a unei lucrări științifice, în domeniile Științe Exacte,
Științe Inginerești, Științe Economice și Filologie.



 Obiectiv seminar: Abordarea următoarelor tematici 
adaptate la specificul domeniului Științe Exacte

(i) modul de concepere și scriere a lucrărilor științifice specific domeniului vizat;

(ii) aspecte deontologice ale publicării rezultatelor științifice obținute în 
domeniu, cu un accent deosebit asupra noțiunilor de plagiat și autoplagiat, 
respectiv a modul în care pot fi identificate (prin intermediul soft-urilor 
dedicate) aceste abateri de la normele de bună conduită;

(iii) legislația națională în domeniul drepturilor de autor și de proprietate 
intelectuală.



Module

 Modul de concepere și scriere a unei lucrări științifice în domeniu; 

 Aspectele deontologice ale publicării rezultatelor științifice în domeniu;
definirea noțiunilor de plagiat și autoplagiat; modalitățile de identificare,
prin intermediul soft-urilor dedicate, a plagiatului și autoplagiatului în
lucrările științifice; legislația națională în domeniul drepturilor de autor
și de proprietate intelectuală.



Paşii cercetării:

• Motivaţia pentru un anumit domeniu (cunoştinţe asimilate, echipe de cercetare, intuiţie)

• Conturarea preliminară a unei teme de cercetare

• Documentarea

• Cercetarea propriu-zisă

• Elaborarea şi redactarea lucrării

• Publicarea (validarea/valorificarea rezultatelor originale prin diseminarea în comunitatea ştiinţifică)

• Gestionarea citărilor

Modulul 1. Modul de concepere și scriere a unei lucrări științifice în domeniu



Documentare/Publicare

Cum alegem jurnalele/editurile?

Se pot utiliza aceleași surse atât pentru documentare şi publicare!

- cititori specializaţi în tematica abordată

- atragerea naturală a citărilor



Valoarea jurnalului => Valoarea articolului 

• Rezultate importante pierdute în reviste fără impact în domeniu!

• De preferat 1 articol într-o revistă cu impact decât 10 articole în reviste
slabe!

• Pe termen lung, valoarea unui articol publicat depinde de calitatea
jurnalului!



Care sunt cei mai utilizați indicatorii scientometrici pentru un 
cercetător, referitor la citări?

 numărul total de citări

 numărul mediu de citări pe articol

 H-index



H-index
A N-a cea mai citată lucrare trebuie să fie citată de cel puțin N ori. 

H-index =N=4

Art1.     30 

Art2.    10

Art3.    5

Art4.    4

Art5.    4

Art6.    2

Art7.    1

Art8.    1

<----Numărul de citări pentru articolele ordonate în 
ordine descrescătoare în raport cu numărul citărilor

H-index =N=4



Problematizare: 
Este H-index o metrică bună? 

Sunt citările măsuri absolute ale valorii?

Cercetător 1, H=2

Art1.     150 

Art2.    50

Art3.    2

Art4.    1

Art5.    1

Cercetător 2, H=4

Art1.    5

Art2.    4

Art3.    4

Art4.    4

Art5.    1

 C3 are 100 de articole publicate și 80 de 
citări.

 C4 are 10 articole publicate și 120 de 
citări.

 C1 sau C2?
 C3 sau C4?



Factori care cresc indirect citările, pe lângă calitatea unui articol:

Autocitările (deși irelevante în sine, pot duce la o creștere naturală, în lanț, a citărilor; nu trebuie utilizate artificial)

Lucrul în echipă (și în special, colaborarea cu autori cu vizibilitate)

Vizibilitatea articolului (publicare în jurnale de impact, indexate în baze de date și postarea în rețele academice).



Identificarea unor jurnale relevante
Cum căutăm o revistă pentru diseminare/documentare?

• Tipul de publicaţie (jurnal specializat/publicaţie multidisciplinară)

• Categoria jurnalului respectiv (domeniul) 

• Calitatea şi vizibilitatea acestei publicaţii (rata de respingere, indexare în baze 

de date)



Tipuri de surse de documentare (Dumitrache, 2009)
• surse primare – articole ştiintifice originale publicate în reviste sau on-line (ex:

rezultatele originale din teza de doctorat, publicate ca surse primare). Articolele
ştiinţifice publicate în jurnale cu referenţi- principala componentă a literaturii
ştiinţifice!

• surse secundare – texte ştiinţifice - sinteze, compilări ale mai multor articole,
informatii asupra unui domeniu, articole de ansamblu (review), cărţi, monografii (ex:
partea introductivă din teza de doctorat, publicată ca review)

• surse terţiare – enciclopedii, lucrări similare cu grad mare de generalitate (adresate
unui public mai larg, familiarizarea cu domeniu, nu se recomanda citarea lor in
bibliografie)



Domeniul tehnic

• consultatea brevetelor - obligatorie;

• cercetarea aplicativă - valorificare: brevete -> pre-printuri sau rapoarte 
ştiintifice (se practică şi în matematică, fizică) -> publicații în reviste de 
specialitate.

Publicare cărți: edituri academice/edituri comerciale.



Documentare online: 
rețele academice, motoare de căutare, baze de date

• Surse de documentare on-line: numărul bazelor de date a crescut de la câteva sute la 
câteva mii.

• Facilitarea accesului la informaţia on-line: motoare de căutare.

• Pe lângă bazele de date, există și rețele academice care stochează publicații științifice. 



Research Gate, Academica - rețele academice 
(creșteri de 70% a citărilor, în primii 5 ani de la upload)

https://www.academia.edu/

https://www.researchgate.net/



• Mendeley - rețea academică (generarea automată a bibliografiilor, colaborarea cu  
alți cercetători, sugerarea unor articole relevante pe baza căutărilor anterioare,  
accesarea online a propriilor lucrari)

https://blog.mendeley.com/2012/05/31/11-free-tools-for-discovering-research/

• Microsoft Academic Search - mai mult pentru informatică (și matematică)
vizualizează citările, coautorii etc

https://academic.microsoft.com/

Motoare de căutare



Google Scholar
https://scholar.google.ro/

• Componenta academică a lui Google;

• Caută în câteva baze cunoscute ca Jstor dar și pe tot web-ul;

• Includ și articole cu aparență stiințifică (au titlul, introducere, autori etc.).



Se poate vizualiza H-
index calculat pe baza 
lucrărilor din Google 
Scholar și numărul de 

citări din toate 
publicațiile găsite de 

de motoarele de 
căutare.



Se pot vizualiza articolele  și numărul de citări din toate publicațiile găsite 
de motoarele de căutare.



Lista lucrărilor care citează articolul respectiv (click pe “cited by”)



Instrumente  pentru documentare ştiinţifică

 specializată pe Fizică, Matematică, Informatică

 preprinturi cu cele mai recente descoperiri

 lucrările nu sunt încă publicate 

 asigură proprietatea intelectuală

 e gratuit 

ArXiv 
https://arxiv.org/







Listă preprinturi pentru un anumit autor



Baze de date (câteva exemple)
• Science Direct: www.sciencedirect.com - una dintre cele mai mari colecţii de 

publicaţii ştiintifice (peste 9,8 milioane articole din peste 2500 jurnale şi 6000 de 
cărţi).

• Springer Link: www.springerlink.com - 4,6 milioane de articole, peste 2100 de 
jurnale, 3 5000 de cărţi)

• ISI: www.isiknowledge.com- peste 12000 de jurnale (cotate ISI)

• în matematică: ZBL, MR/MathSciNet

• Scopus: - www.scopus.com - bază de date europeană (14.000 de jurnale în domeniul 
ştiinţific, tehnic, medical, ştiinţe sociale începând cu anul 1960).



Căutare în Scopus după autor.



ISI Web of Knowledge - Clarivate Analytics

-furnizorul major de servicii de indexare

 Institutul pentru Informaţii Ştiinţifice (ISI), 1955, componentă a corporaţiei Thomson
Reuters Corporation

 Specializat în indexarea şi analiza citărilor, acoperind peste 12.000 jurnale
academice, incluse în Web Of Science (Science Citation Index Expanded (SCIE)-8060,
Social Sciences Citation Index® (SSCI) şi Arts & Humanities Citation Index® (AHCI))

 Master Journal List (peste 16.000 de publicaţii din 30 de baze de date, inclusiv Web
of Science).

 Journal Citation Reports (JCR)- indicatori scientometrici (factorul de impact, IF).



Factorul de impact

• Măsură a numărului mediu de citări recente per articol. 

• Exemplu: În luna iunie 2017, IF pe 2016 = numărul de citări în 2016 ale 
articolelor publicate în 2015 şi 2014 raportat la numărul total de articole 
publicate în 2015 și 2014. 

• Metrică destul de controversată (unele jurnale cresc artificial IF)

• CNCS (zona roșie, primele 25% după IF, zona galbenă, primele 50%, în 
general, cu rată mare de respingere). 



Interfața Web of Science





Căutarea în Web of 
Science





Lista articolelor ISI, număr de citări, domenii



Afilierea autorilor



Generarea de rapoarte





Lista articolelor care citează o anumită 
lucrare.



Numărul de citări pe ani, pentru 
fiecare articol



Procentajul citărilor pe an, pe un anumit 
articol



Procentajul citărilor pe fiecare autor care 
citează un anumit articol



Procentajul co-autorilor pentru un anumit autor 



Informații jurnal 



Informații detaliate 
jurnal



Factorii de impact, pe 
ultimii cinci ani pentru 
Applied Mathematics 

Letters



Ierarhizarea jurnalelor din domeniul Matematicii, după FI



Jurnale ISI din domeniul



Informații detaliate 
jurnal



Factorii de impact, pe 
ultimii cinci ani 



Criterii de selectare a jurnalelor

• Publicul ţintă (jurnale specializate/jurnale multidisciplinare)

• Vizibilitatea jurnalului (deși nu oferă neapărat garanția calității este de preferat 

un jurnal accesibil/open acces, indexat în baze de date).

• Politica editurii (transferul drepturilor de autor către editor și alte aspecte în 

“instrucţiunile pentru autori”).

• Șansele de acceptare (în funcție de criteriile de acceptare ale revistei, rata de 

respingere, evaluare în pași: editori, recenzori). 

• Rapiditatea evaluării (săptămâni/luni).

• Clasificarea revistei (reflectată în diverse metrici: factorul de impact)



Tipuri de lucrări științifice - după conţinut (Castellanos Abella, 2005):

• Articole ştiinţifice de sinteză (metodologice şi conceptuale, analizează diferite
metode sau concepte - jurnale orientate: Earth-Science Review (Elsevier), Applied
Mechanics Review (ASME), recenzii de cărţi, articole de sinteză bibliografică, utile
pentru începători).

• Articole ştiinţifice predominant teoretice (metodologice, prezintă o metodă nouă
sau testează o metodă existentă, compară diferite metode).

• Articole ştiinţifice predominant experimentale/numerice (bazate pe rezultate
experimentale, simulări numerice).



Tipuri de lucrări științifice - după nivelul de aprofundare (Little, 2002) :

• Articole ştiinţifice predominant descriptive (caracteristice stadiilor de început al

cercetării, descriu sistemele investigate).

• Articole ştiinţifice predomninat comparative (rezultatele obţinute sunt

comparate cu cele din literatura de specialitate).

• Articole ştiinţifice predominant interpretative (se argumentează una sau mai

multe ipoteze despre funcţionarea unui sistem).



Tipuri de lucrări științifice - după extensie, Dumitrache, 2009

• Articole ştiinţifice tip “note” sau “letters” (2 - 6 pagini, Nature, Science, Scripta 
Materialia (Elsevier), Mechanical Research Communication (Elsevier)).

• Articole ştiinţifice originale (original papers, 10 până la 30-40 pagini).

• Articole ştiinţifice de sinteză (review papers)

• Articole ştiinţifice în volumele unor conferinţe (4 –8 pagini, se respectă tematica și 
template -ul conferinței).



Structura unui articol
 titlul articolului

 autorii şi afilierea acestora

 cuvintele cheie

 rezumatul

 introducerea

 metode, rezultate (rezultate principale)

 discuţii, concluzii

 mulţumiri

 bibliografie şi materiale anexate



Titlul lucrării (cel mai citit) descrie clar şi concis conţinutul lucrării! 

Caracteristici:

sintetic
original 
atractiv

să reprezinte conținutul
să conţină cuvinte consacrate în comunitatea ştiinţifică

să nu fie redundant
să nu fie prea vag



Cine poate fi autor?
Contribuţie semnificativă la fiecare din următoarele faze:

 conceperea, proiectarea cercetării sau experimentelor, analiza şi/sau interpretarea 
rezultatelor cercetării;

 elaborarea primară a manuscrisului sau analiza critică a acestuia şi aducerea unor 
îmbunătăţiri substanţiale asupra conţinutiului ştiinţific;

 stabilirea versiunii finale a articolului ştiinţific.

Contribuţii parţiale sau totale la:

 generarea conţinutului ştiinţific (concepţie, analiza datelor, interpretare)

 redactarea şi corectarea critică



Ordinea autorilor
• în ordinea descrescătoare a contribuţiei acestora;

• în ordine alfabetică, atunci când contribuţiile autorilor sunt relativ egale.

 Se recomandă utilizarea unui format unitar al numelui, în vederea unei indexări corecte (Exemplu: doar 
unul din I.Popa, I.L. Popa)

De regulă: 

primul autor - responsabil cu colectarea, analizarea datelor şi redactarea primei versiuni;

coordonatorul cercetării - autorul de corespondenţă.

 În cazul publicării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice realizate de tineri (disertaţii, teze de doctorat), tinerii 

vor fi nominalizaţi ca autori principali.

 Persoanele fizice care au facilitat realizarea unei cercetări, fără contribuţii ştiinţifice, se nominalizează la 
secţiunea de Menţiuni/Mulţumiri.



Trimiterea unui articol spre publicare:
• manuscrisul nu a fost trimis şi nu va fi trimis spre publicare în altă revista, până la

decizia finală cu privire la publicare;

• manuscrisul conţine numai date originale, proprii;

• toţi autorii cunosc manuscrisul, îşi asumă responsabilitatea în cazul unei fraude;

• se menționează instituţiile care au finanţat cercetarea;

• se menţionează afilierea corectă a autorilor și se exclud conflictele de interese.



Cuvinte cheie (keywords) 
• Cuvintele cheie - informaţia minim necesară pentru indexarea articolelor, gruparea 

lucrărilor pe domenii. 

• Cuvintele cheie, titlu şi rezumat: conturarea imaginii primare a articolului.

• Vizibilitate prin detectarea de către motoarele de căutare: se recomandă utilizarea 
unui număr mare de cuvinte cheie (în jur de 6). 

• Unele jurnale restricționează setul de cuvinte cheie din care autorii trebuie să aleagă  
(validarea adecvării articolului la scopul şi obiectivele jurnalului). 

• MSC (Mathematics Subject Classifications, MSC 2010)- gruparea pe domenii, ex. 
30C45



Rezumatul - după titlu, este componenta care va conduce sau nu la citirea 

articolului complet (200-300 cuvinte, descriere succintă).

Conține pe scurt câte o frază din secțiunile articolului:

 scopul studiului 

 metodele şi experimentele utilizate 

 tehnici speciale

 prezentarea rezultatelor importante 

 interpretarea datelor şi concluzii



Introducere
• Prezentarea problemei şi încadrarea în literatura de specialitate:

 ce este deja cunoscut;

 ce nu este cunoscut ;

 ce aduce nou cercetarea, menționând avantajul noii abordări.

• Trimiteri la surse bibliografice gen review-uri, care susţin analiza critică a 

stadiului actual pentru subiectul studiat.

• La final se specifică planul de lucru pentru următoarele secțiuni. 



Rezultate principale

• Acestea pot fi împărțite pe subsecțiuni, la începutul fiecărui paragraf se face o scurtă 
descriere a paragrafului.

• În cazul unor studii practice, se vor prezenta mai întâi metodele de lucru, apoi 
rezultatele, apoi discuțiile (integrarea rezultatelor în studiile anterioare, relația 
rezultate/confirmare ipoteze, explicații pentru eventuale rezultate negative și la final 
concluziile (relevanța rezultatelor, direcții viitoare, probleme deschise). 

• Se respectă stilul de redactare impus de jurnal.

• Se evită abrevierile de limbaj, se recomandă diateza pasivă și conjugarea verbelor la 
trecut. 

• Înainte de lista bibliografică se adaugă, dacă este cazul, mențiunea instituțiilor sau 
programe care au finanțat cercetarea (mulțumiri). 



Bibliografie
• Toate citǎrile trebuie fǎcute cu acurateţe, precizând autorii, titlul lucrării, jurnalul,

volumul sau editura, coordonatele lucrării (număr, pagină etc.), anul publicării,
adresa de web (dacă e cazul). Ca formă, se respectă stilul de citare impus de jurnal.

• Exemplu de citare în lucrările matematice: “(see [2])” sau “in [2], Altintas et al...” sau
“Altintas, 2008”

• [2] O. Altintas, H. Irmak and H. M. Srivastava, Neighborhoods for certain subclasses
of multivalently analytic functions defined by using a differential operator,
Comput.Math. Appl. 55 (2008), 331-338.

• În anumite domenii există liste cu denumirea abreviată standard a jurnalelor, formă în care se găsesc
și în bazele de date.

• Se recomandă utilizarea celor mai relevante lucrări (noi, riguroase, importante); citarea doar a acelor
materiale care sunt deja publicate sau acceptate spre publicare, care au fost citite.



Instrumente pentru administrarea citărilor online

 RefWorks – program de management al bibliografiei publicată pe web; 

permite crearea propriei banci de date prin importarea referinţelor din
alte texte sau bănci de date online;

 EndNote Web – permite lucrul cu ISI Web of Knowledge dar şi alte banci
de date permiţând utilizatorilor să-şi organizeze, formateze şi să
distribuie listele de citări.



Anexe

Ce se poate trece în anexe: 

 date primare ;

 demonstraţia unei formule matematice;

 detalii privind un program de computer;

 scheme tehnice;

 formule chimice complete, etc.



Modulul 2. Aspectele deontologice ale publicării
• Proprietatea intelectuală - drepturile de autor şi drepturile conexe.

• Protejarea drepturilor ce decurg din lucrările elaborate şi respectarea
drepturilor celorlalți.

• Legislaţia naţională referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, a
preluat o serie de acte normative ale Uniunii Europene.

Exemple: Directiva 89/104/CEE privind mărcile; Directiva 91/250/CEE privind protecţia juridică a programelor pentru calculator; Directiva 92/100/CEE referitoare la

dreptul de închiriere şi împrumut şi la anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;Directiva 93/98/CEE privind armonizarea duratei
de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe;Directiva 2004/48/CE, privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Notă: Informațiile din acest paragraf sunt preluate din Dumitrache, 2009.



LEGEA Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;

LEGEA nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile

conexe (modificata prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 și OUG-uri)



Dreptul de autor. Opera

• În România, dreptul de autor asupra unei opere de creaţie intelectuală: recunoscut şi garantat în condiţiile
legislaţiei în vigoare.

• Autorul este persoana fizică ce a creat o anumită operă. Dreptul de autor asupra operei respective decurge din
simplul fapt al realizării ei. Opera poate fi originală sau derivată (traduceri, adaptări, colecții care presupun
creație).

• Operă originală (în domeniul exact): operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile
universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;programele pentru calculator.

• Creații ce nu beneficiază de drepturi de autor: ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele,
metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi
modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;



Dreptul de autor-Atribute de ordin moral  

Autorul are dreptul de a:

• decide dacă va aduce la cunoştinţă publică opera, modalitatea, 
momentul şi numele sub care va face publică opera. 

• solicita respectarea integrităţii operei sale (a se opune modificării). 

• retracta opera (cu despăgubiri).



Patrimonial (dreptul de a decide dacă opera sa va fi utilizată, în ce mod şi când)

(a) reproducerea operei; (b) distribuirea operei; 

(c) importul în vederea comercializării pe piaţa românească a copiilor realizate, cu 
consimţământul autorului, după operă;

(d) închirierea operei;  (e) împrumutul operei;

(f) comunicarea publică, în mod direct sau indirect a operei, prin orice mijloace;

(g) radiodifuzarea operei; (h) realizarea unor opere derivate.



Durata protecţiei drepturilor de autor

 Pe tot parcursul vieţii autorului. 

 După moarte, prin moştenire - 70 de ani.

 Autoritatea de reglementare: 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
(subordonat Guvernului.)



Utilizare fără consimţământul autorului şi fără plata unei remuneraţii 
(limite ale exercitării drepturilor de autor)

 se pot utiliza scurte citate dintr-o operă, cu scopul de a analiza, exemplifica, întinderea citatului trebuie să fie
justificată de utilizarea sa.

 se pot utiliza articole izolate sau scurte extrase din opere în publicaţii, destinate exclusiv învăţământului.

 se pot reproduce fără un scop economic, pentru informare şi cercetare, scurte extrase din opere, în cadrul
bibliotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice etc.

 sunt permise reproducerea, distribuirea unor opere, în cazul utilizării exclusive
pentru ilustrare în învăţământ sau cercetare ştiinţifică, fără consimţământul
autorului şi fără o remuneraţie pentru acesta, cu obligaţia de a folosi opera fără un
avantaj comercial şi de a menţiona sursa şi numele autorului.



Dreptul de a reproduce şi distribui opera (uneori și de a traduce şi a adapta) - cedate 
editorului de titularul operei, prin contractul de editare. 

 Clauze privind: (a) durata cesiunii; (b) natura exclusivă sau neexclusivă şi întinderea 
teritorială a cesiunii; (c) numărul maxim şi minim al exemplarelor; (d) remuneraţia 
autorului; (e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; (f) termenul 
pentru apariţia şi difuzarea exemplarelor fiecărei ediţii; (g) termenul de predare a 
originalului operei de către autor; (h) procedura de control al numărului de 
exemplare produse de către editor. 

 Legea prevede dreptul părţii interesate de a solicita anularea contractului de editare, 
dacă acesta nu include clauze referitoare la durata cesiunii, tipul de cesiune sau la 
remuneraţia autorului.



Acțiuni incompatibile cu buna conduită

(a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite; (b) confecţionarea (fabricarea)

de rezultate; (c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive; (d) interpretarea deliberat
distorsionată a rezultatelor şi deformarea concluziilor; (e) plagierea rezultatelor sau a
publicaţiilor altor autori; (f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor
cercetători; (g) neatribuirea corectă a paternităţii unei lucrări; (h) introducerea de
informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare; (i) nedezvăluirea
conflictelor de interese; (j) deturnarea fondurilor de cercetare; (k) neînregistrarea
şi/sau nestocarea rezultatelor, precum şi înregistrarea şi/sau stocarea eronată a
rezultatelor; (l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii
proiectului, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra
rezultatelor cercetărilor, surse de finanţare şi asocieri; (m) lipsa de obiectivitate în
evaluări şi nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate; (n) publicarea sau finanţarea
repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de noutate ştiinţifică.



Definiția plagiatului conform 

Legii Nr. 206 din 27 mai 2004, Art. 4:

„Plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o

comunicare orală, inclusiv în format electronic, a

unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze,

teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din

opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor

autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face

trimitere la sursele originale.”



Forme ale plagiatului

A. Copierea directă, din surse originale sau secundare a uneia sau mai multor fraze / idei, concepte,

formulări, pasaje ample, fără inserarea trimiterilor bibliografice complete și precise la sursa de extracție.

B. Parafrazarea presupune reformularea unei idei / propoziții / fraze, reproducându-se integral secvențe

dintr-un alt autor; se consideră plagiat omisiunea de precizare a sursei bibliografice concrete și

complete.

C. Autoplagiatul reprezintă republicarea unor texte, de către același autor, puțin sau deloc modificate, sub

un alt titlu sau într-o altă formă. Nu este considerată autoplagiat republicarea propriilor produse

științifice sau a propriilor creații în ediții noi, lucrări de tip crestomații, volume de studii sau sinteze etc.,

dacă se precizează variantele publicate anterior și dacă acestea se realizează pentru a facilita accesul

unui public mai larg la conținutul lor. Numeroși cercetători consideră autoplagiatul neavenit, fiind

dreptul oricărui creator de a beneficia de produsul său intelectual sau artistic în orice mod și sub orice

formă, conform libertății de creație.



Alte definiții 

• Frauda în ştiinţă - acţiunea deliberată de confecţionare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a
rezultatelor cercetării ştiinţifice;

• Confecţionarea de date - înregistrarea şi prezentarea unor date din imaginaţie, care nu sunt obţinute
prin metodele de lucru folosite în cercetare;

• Falsificarea - măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor;
omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;

• Plagiatul - însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei
persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie
personală.

• Auto-plagiat: publicarea multiplă, fără a preciza corespunzător referinţele.

• Conflictul de interese - interes personal ce influenţează imparţialitatea în evaluarea activităţilor de
cercetare-dezvoltare.



Sancţiunile
(a) îndepărtarea persoanei/persoanelor din echipa de realizare a

proiectului/publicaţiei; (b) schimbarea responsabilului de proiect; (c) retragerea
şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună
conduită ştiinţifică; (d) mustrare scrisă; (e) retrogradare din funcţie; (f) suspendarea
din funcţie; (g) concedierea; (h) comunicarea rezultatelor investigaţiei către
organizaţii, instituţii publicaţii etc.; (i) interdicţia de participare la competiţia de
obţinere a finanţării temelor de cercetare; (j) interdicţia de a face parte din diverse
comisii (de evaluare, de acordarea de fonduri etc.); (k) obligaţia de a face publice (dar
fără a afecta imaginea unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare) corecţiile asupra
rezultatelor obţinute de cel incriminat.



Site-uri antiplagiat 
https://wwwhatsnew.com/2017/10/07/4-sitios-web-para-detectar-plagios/

https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

http://plagiarisma.net/

https://www.scanmyessay.com/features.php

https://www.plagscan.com/plagiarism-check

https://www.duplichecker.com
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Notă: Adresele diverselor pagini de internet din care au fost luate imagini (printscreen-uri de pe Web of 
Knowledge, Google Scholar etc.) au fost menționate direct pe slide-uri. 



Vă mulțumesc pentru 
atenție!


