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Un plagiat pare relativ ușor de depistat pe baza unor criterii simple: Este lucrarea munca proprie 
a autorului scrisă în cuvintele sale? Dacă nu, textul conține citate și indica sursa lucrării în mod 
corespunzător? În măsura în care internetul influențează cultura și totodată și educația plagiatul 
devine din ce în ce mai cotidian și dificil de definit.

Evoluția internetului a creat un mediu care facilitează și încurajează schimbul de informație, 
preluarea și prelucrarea ei. În acest context originalul devine mai dificil de delimitat de plagiat iar 
acesta tot mai des întalnit. 

Această broșură reprezintă sinteza unui studiu a mii de lucrări plagiate, oferind ca exemple 10 tipuri 
distincte de plagiat care cuprind marea majoritate a lucrărilor neoriginale realizate de către studenți. 
Aceste tipuri sunt definite în funcție de intenția autorului și denumite în așa fel încât să reflecte 
influența internetului și pentru a da sens definiției plagiatului tinerei generații, mai familiarizată cu 
lumea virtuală.

Această broșură  nu conține doar o simplă înșirare a diferitelor tipuri și exemple, ea descrie și cum 
cadrii didactici le pot discuta în sala de clasă prin intermediul politicilor academice de integritate, 
reguli de etică și conduită și intervenții în sala de clasă.

1.0 Introducere
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1. CLONA:               
Acţiunea de a prelua munca altcuiva cuvânt cu cuvânt

2. CTRL-C:              
Textul conţine porţiuni esenţiale, nemodifi cate dintr-o singură sursă 

3. CTRL-F:              
Înlocuirea cuvintelor cheie și reformularea frazelor păstrând conţinutul esenţial al surselor

4. REMIX:                
Amestec de materiale parafrazate din surse multiple 

5. RECICLAT:               
Împrumut substanţial din munca altcuiva fără a o cita

6. HIBRID:               
Îmbină surse citate cu pasaje copiate fără a cita

7. MOSAIC:                
Material copiat din surse multiple și adaptat pentru a corespunde

8. ERROR 404:              
Citează surse inexistente sau include informaţii neacurate

9. FEED RSS:               
Citatele predomină conţinutul original al lucrării

10. RE-POST:              
Conţine citare corectă, dar se bazează prea mult pe text şi/sau pe structura originală a textului

2.0	Defi	niția	plagiatului

Ctrl
C

FFindFindFindFindFindFindFindFind

Studiul Asigurați Originalitate și Integritate a fost conceput ca și ghid pentru cadrii didactici, elevi, studenți, 
academicieni și autori pentru a identifi ca diferitele forme de plagiat. Privind prin acest spectru plagiatul 
pierde tradiționalul sens de furt literar iar diferitele forme ale acestuia devin mai proeminente.

În vederea realizării acestui studiu Turnitin a chestionat profesori de învătământ secundar și superior cu 
scopul de a evalua măsura în care elevii si studenții lor practică plagiatul și urmările acestuia. În urma 
acestuia am clasifi cat zece tipuri în funcție de intenția autorului, de frecvența și gravitatea lor. 

10 tipuri de plagiat însirate in funcție de gravitate
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Punctajul de frecvență
și cele mai grave implicații (fig. 1). Corelarea dintre gravitatea tipului (clasamentul său în funcție de 
intenția autorului) și de natura problematică evidențiază cât de frecvent sunt întâlnite cazurile de furt 
intelectual în campusurile universitare. Pe locul secund se află “CTRL C” care la fel ca și “Clona” are 
la bază însușirea nepermisă de conținut.

“Clona” este urmată de “Mozaic” ca și frecvență dar ca și gravitate aceasta este mai puțin sever. 
Punctajul mare de frecvență reflectă cât de des acest tip este întâlnit în lucrările elevilor. În cazul 
“Mozaic-ului” poate fii vorba și despre un exemplu de plagiat neintenționat și poate avea ca și cauză 
lipsa de informare în legătură cu utilizarea surselor în mod corespunzător sau diferențele culturale 
(sistemul educațional în unele țari este mai permisiv în acest sens).

“Remix” și “Reciclat” sunt și ele în top deși cadrii didactici găsesc aceste cazuri a fi mai puțin 
problematice. Mai ales “remixatul” pare a fi mai tolerat, fapt care se reflectă și în punctajului de 
problematică. Deși intenția elevului poate să fi fost să parafrazeze și să preia conținutul a mai multor 
surse, aceasta poate fi dovada lipsei de experiența a elevului în redactarea textelor academic (motiv 
pentru care a fost clasificat astfel).

Printre ultimii clasați se află “Hibridul” și “404 Error”, motivul fiind că aceste tipuri necesită un efort 
mai mare din partea elevilor pentru a nu fi depistate.

3.0	Rezultatele	sondajului	și	implicații
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Punctajul de problematică
În ceea ce privește “Clona” și “CTRL-C”, punctajul obținut la capitolul problematică subliniază 
gravitatea faptei dar și difi cultatea cu care aceste tipuri de plagiat sunt depistate. În același timp 
scorurile mici par să susțină faptul că cadrii didactici acceptă parafrazarea ca o parte a procesului 
de dobândire de noi cunoștințe.

FIGURE 2  | 	Scoruri	problematiceFIGURE 1  | 	Scorul	de	frecvență

Mosaik

CTRL-F
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Cel mai frecvent Frecvență
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Feed RSS 
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Mai puțin îngrijorător
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Urmează un număr de sugestii pentru cadrii didactici cu referire la modul în care aceste tipuri de 
plagiat pot fi incorporate în politicile academice:

1. Intenția contează 
Politicile academice adoptă de multe ori o măsură universal valabilă pentru toate cazurile de plagiat. 
Asta a dus la măsuri prea dure și birocratice (cea din urmă reflectă nevoia de a justifica aceste 
măsuri dure). Diferitele moduri prin care originalitatea și integritatea pot fi compromise accentuează 
gama largă de motive care în combinație cu frecvența și punctajului de problematică oferă cadriilor 
didactici îndrumare atunci când se confruntă cu astfel de cazuri. Datorita punctajului mare de 
problematică „Clona” atrage și consecințe mai grave în timp ce „mozaicul”, relativ des întâlnit dar 
care deseori are la bază o altă cauză și nu ar trebui tratat cu aceeași severitate.

2. Ghidați studenții 
Intenția din spatele unui act de plagiat ne poate ajuta sa înțelegem felul în care acesta este perceput 
de către student. Îndrumarea si informarea studențiilor este foarte importantă deoarece ajută la 
prevenirea plagiatului involuntar și în același timp indica și faptul că cadrii didactici sunt conștienți de 
diferitele moduri prin care studenții încearcă să includă conținut plagiat în lucrările lor.

3. Folosiți OriginalityCheck® 

Atunci când lucrează la redactarea lucrărilor, studenții pot beneficia de avantajele sistemului 
Originality Report. Astfel aceștia au posibilitatea de a vedea unde au făcut greșeli de parafrazare 
sau unde au utilizat surse de informație în mod necorespunzător. În același timp rezultatele 
Originality Report pot fi corectate, adresate și discutate în cadrul unui „Reflection Assignment” 
integrat în ora de curs. Ce observații au făcut studenții folosind Originality Report și cum vor evita 
aceste greșeli în viitor?

4.0	Recomandări	pentru	cadrii	didactici
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Cultura digitală a zilei de astăzi a dus la estomparea sensului cuvântului „originalitate”. În acest 
context este imperios necesar ca autorii, academicienii și studenții sa aibă același concept despre 
plagiat. Diferitele definiții și coduri de etica a universităților sunt deseori vagi și nu se adresează 
diferitelor tipuri de plagiat identificate.

Cele 10 tipuri de plagiat pot fi utilizate și în scopuri educaționale pentru a ajuta studenții în a înțelege 
mai bine plagiatul și diferitele tipuri ale acestuia. Mai mult, instituțiile academice le pot utiliza ca și 
instrument pentru a exemplifica diferențele dintre un plagiat involuntar și frauda intelectuală. Totodată 
poate fi utilizat și la conceperea politicilor anti-plagiat din cadrul instituției de învățământ.

5.0	Concluzie

Despre acest sondaj:

Turnitin a chestionat 879 de cadrii didactici din învățământul superior și secundar din diverse țari. 28% dintre cei 
chestionați aparțin învățământului secundar superior, 51% celui universitar iar 20% celui postuniversitar.

Nivel:
28% Secundar  
51% Învățământ universitar
20% Învățământ postuniversitar +
1% Altele

Domeniu:
33% Literatură
38% Știinte
2%  Asistenți
27% Altele
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6.0	Anexă:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						
						Exemple	de	plagiat	în	funcție	de	tip

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Acţiunea de a prelua munca altcuiva cuvânt 
cu cuvânt.

Frecvență

Problematică

Clona

Copie
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Ctrl
C

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Textul conţine porţiuni esenţiale, nemodificate 
dintr-o singură sursă

Frecvență

Problematică

Copie
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

F  Înlocuirea cuvintelor cheie și reformularea 
frazelor păstrând conţinutul esenţial al surselor 

#3

Original Copie

A Beautiful Setting in Yosemite

Since its first discovery by non-native people in the mid-19th century 

Yosemite Valley has held a special, even sacred, hold on the 

American psyche because its beauty makes it an incomparable valley 

and one of the grandest of all special temples of Nature. While 

Yosemite holds a special grip on the western mindset, perceptions 

about the Valley have evolved over time due to changing political 

movements, migration patterns and environmental issues as man has 

become more attuned to their relationship and impact on nature.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2

FFindFindFindFindFindFindCTRL-F

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Remix
Remix Amestec de materiale parafrazate din 
surse multiple

#4

Original Copie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.5

An Untouched View
A History of Settlement and Change in Yosemite Valley

The first non-natives to see Yosemite Valley were probably members 

of the mid-nineteenth century Joseph Walker Party, who crossed the 

Sierra Nevada from East to West. The first descriptions of Yosemite 

came almost 20 years later. From the start, the valley has been 

renowned for its natural beauty, and highly regarded as he center-

piece of Yosemite National Park, attracting visitors from around the 

world. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to their relationship and impact on nature.

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8

Reciclat
Împrumut substanţial din munca altcuiva fără a 
o cita

#5

Ecology 201: 
An Unnatural Expectation
�e Impact of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

From its first discovery by the Ahwahnechee in the mid-nineteenth 

century Yosemite Valley has held a unique, even religious, hold on the 

American conscience because its beauty makes it an incomparable 

valley and one of the grandest of all special temples of Nature. While 

Yosemite holds a special grip on the western mind, perceptions about 

the Valley have evolved over time reflecting changing politics, human 

migration patterns and the rise of environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Original Copie

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Hibrid
Îmbină surse citate cu pasaje copiate fără a cita

#6

Original Copie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1

A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. “Native Americans have lived in the Yosemite region for as 

long as 8,000 years. The first people that we have record of was a 

band of Native Americans that called the Valley "Ah-wah-nee" and 

themselves the Ahwahnechee.”1  While Yosemite holds a special grip 

on the western mind, perceptions about the Valley have evolved over 

time due to changing politics, migration patterns and environmental 

concerns as man has become more attuned to his relationship and 

impact on nature.

1 “Yosemite Valley.” Wikipedia. Wikipedia.  20 Apr. 2012. <http://en.wikipedia.org/wiki/Yosemite_Val-

ley>

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Mosaic
Material copiat din surse multiple și adaptat 
pentru a corespunde

#7

Original Copie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4

A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century Yosemite Valley has held a special, even religious, hold 

on the American conscience. The work of Ayres gave easterners an 

appreciation for Yosemite Valley and started a movement to preserve 

it. While Yosemite holds a special grip on the western mind, percep-

tions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to their relationship and impact on nature. The 

1849 California Gold Rush led to conflicts between miners and 

natives, and the volunteer Mariposa Battalion was formed by the state 

of California as a punitive expedition against natives in the Yosemite 

area.

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Frecvență

Problematică

404 Error
Citează surse inexistente sau include 
informaţii neacurate

#8

Original Copie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3

Perceived Beauty: Man’s Nature
Exploration and Settlement in Yosemite Valley

“Since its first discovery by the Joseph Walker Party in the mid-nine-

teenth century”1 “Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all “special temples of 

Nature.”2 “While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to their relationship and impact on nature.”3

1 For an insightful discussion of Walker’s expedition, including an extended description of their first 

sight of Yosemite Valley, see Walker’s original piece in The Golden Times. May 5, 1833 : p. 4. Print.
2 Bloom, H. “Aesthetics of the Found: The ‘Nature’ of the Natural.” Aesthetics and the Found. 

November 2000 : 18-22. Print. 
3 Huang et al. “Politics, Policy, and the Environment.” Nature and Society.  25.3 (1997) : 127-53. Print.

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

Feed RSS 
Citatele predomină conţinutul original din lucrare

#9

Original Copie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.9

A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley 1

Yosemite Valley was first sighted by non-Indians in 1833 by Joseph 

Rutherford Walker and his group of explorers.2 Yosemite has a long 

and diverse cultural history that helped to shape the region, country, 

and even the world.3 While Yosemite holds a special grip on the 

western mind, perceptions about the Valley have evolved over time 

due to changing politics, migration patterns and environmental 

concerns as man has become more attuned to their relationship and 

impact on nature.4

1 Harrick, C. “A Natural Setting.” Nature and its Discontents 23.1 (1996) : 41-50. Print.
2 “History of Yosemite,” Yosemitegold.com Ace & Friends, n.d. Web. 24 Apr. 2012. 

<http://www.yosemitegold.com/yosemite/history.html>
3 “Yosemite National Park Cultural History,”  Yosemitepark.com DNC Parks and Resorts at 

Yosemite, Inc., n.d. Web. 24 Apr. 2012. <http://www.yosemitepark.com/cultural-history.aspx>
4 Harrick, C. “A Natural Setting,” p. 41.

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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A Natural Setting
A History of Exploration and Settlement in Yosemite Valley

Since its first discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century, Yosemite Valley has held a special, even religious, 

hold on the American conscience because its beauty makes it an 

incomparable valley and one of the grandest of all special temples of 

Nature. While Yosemite holds a special grip on the western mind, 

perceptions about the Valley have evolved over time due to changing 

politics, migration patterns and environmental concerns as man has 

become more attuned to his relationship and impact on nature.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.5

Re-post
Conţine citare corectă, dar se bazează prea mult pe 
text şi/sau pe structura originală a textului

#10

A History of Exploration and Settlement in 
Yosemite Valley

From its earliest discovery by non-indigenous people in the mid-nine-

teenth century Yosemite Valley has held a spiritual hold on the 

American conscience; its beauty is incomparable and has been held 

up as one of the grandest of all special temples of Nature. While 

Yosemite has a special grip on the western mind, impressions about 

the Valley have evolved over time, shaped by changing politics, 

migration patterns and environmental concerns as mankind has 

become more attuned to its relationship and impact on nature.1

1 Harrick, C. “A Natural Setting.” Nature and its Discontents 23.1 (1996) : 41-50. Print.

Original Copie

http://pages.turnitin.com/ensure_originality_integrity

Frecvență

Problematică
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Turnitin este lider global în evaluarea și îmbunătățirea lucrărilor studențești.  Serviciul cloud al 
companiei pentru verificarea originalității, evaluare online și peer review economisește timp cadrelor 
didactici și oferă un feedback substanțial studențiilor. Turnitin este utilizat la peste 15.000 de instituții 
din 140 de țări la procesarea admiterilor și evaluarea lucrărilor, fiind una dintre cele mai utilizate 
aplicații educaționale din lume. Totodată Turnitin oferă și iThenticate, un serviciu de detectare a 
plagiatului destinat domeniul comercial.
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