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Creşterea rolului ştiinţei în societatea modernă, multiplicarea 

informaţiei într-un ritm galopant, diversificarea metodelor de 

investigaţie şi a subiectelor de cercetare, alte aspecte ale evoluţiei 

ştiinţei au condus la necesitatea monitorizării mai stricte a 

respectării aspectelor etice ale cercetării-dezvoltării. În acest 

context, au fost precizate şi formalizate principiile de conduită în 

domeniu, care includ, conform Codului European de Conduită 

pentru Integritate în Cercetare: onestitate în raportare şi comunicare, 

fiabilitate în efectuarea cercetării, obiectivitate, imparţialitate şi 

independenţă, deschidere şi accesibilitate, obligaţia de a nu dăuna, 

corectitudine în referinţe şi citări, precum şi responsabilitate pentru 

generaţiile viitoare. Respectarea acestor principii, a normelor şi 

procedurilor ce derivă din ele determină buna conduită în 

activitatea de cercetare–dezvoltare. 

În societăţile dezvoltate se acordă o atenţie deosebită 

respectării eticii in cercetare, iar încălcarea ei este sancţionată dur, 

indiferent de poziţia persoanelor implicate. Doar în ultima perioadă 

şi-au dat demisia pentru acuzaţii de plagiat vicepreşedinta 

Parlamentului European (S.Koch-Mehrin) şi  ministrul Apărării al 

Germaniei (K-T.zu Guttenberg), chiar dacă ultimul a fost considerat 

cel mai popular politician din Germania în anul 2011. Şi 

preşedintele Ungariei, Pal Schmitt, a fost acuzat de plagiat la 

începtul anului 2012, aducându-se argumente concludente în acest 

sens. Ca rezultat,  i s-a retras gradul ştiinţific.  
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În ţări ca, bunăoară, Republica Moldova, încălcarea eticii 

ştiinţifice este şi mai probabilă, deoarece este ştiut faptul că acolo 

unde sunt comunităţi mici, precum şi în unele state ex-socialiste, în 

ierarhizarea ştiinţifică importanţi sunt şi factorii extraştiinţifici. În 

plus, unii politicieni sau conducători de organizaţii (hoteluri, reţele 

comerciale, birouri de avocaţi etc.) consideră ca fiind prestigios să 

deţină grad ştiinţific, astfel încât tezele la comandă sau alte tipuri de 

fraude la obţinerea gradelor nu sunt cazuri singulare în spaţiul 

nostru, în special, în domeniul ştiinţelor sociale şi economice.  

Totuşi, consecinţele descoperirii acestor încălcări sunt mai 

puţin grave în astfel de societăţi pentru cei care le comit, fie că e 

vorba de prim-ministru al României, Victor Ponta, sau de Ministrul 

Culturii din Rusia, Vladimir Medinski (ambii învinuiţi în ţările lor 

de fapte reprobabile) – ei rămân în continuare în funcţii, fără a le fi 

retrase gradele ştiinţifice obţinute. Se pare că Republica Moldova 

se încadrează perfect în aceşti parametri ai frecvenţei fenomenului 

şi a atitudinii faţă de el. Puţinele cazuri de plagiat şi de încălcare a 

eticii ştiinţifice care au ieşit la suprafaţă (cele mai răsunătoare 

cazuri relatate de mass-media fiind „Stepaniuc” şi „Bahnaru”) nu 

prea au reuşit să schimbe atitudinea faţă de fenomenul respectiv şi 

să mobilizeze societatea academică într-un proces de asanare 

morală.  

De fapt, încălcarea eticii ştiinţifice poate lua forme foarte 

diverse şi vizează activitatea ştiinţifică, cea de comunicare 

ştiinţifică, înaintarea propunerilor de proiecte, evaluarea şi 

monitorizarea cercetării, exercitarea funcţiilor de conducere în 

domeniu ş.a. Codurile de etică şi alte documente similare, elaborate 

în lume, converg spre ideea că cele mai grave abateri de la etică 

sunt: a) fabricarea datelor – prezentarea de rezultate ale unor 

experienţe care nu au fost niciodată executate; b) falsificarea 

datelor – modificarea sau eliminarea unor date pentru a argumenta 

http://ziar.jurnal.md/2011/03/18/bahnaru-protejat-de-asm/
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o teorie, afirmaţie sau concluzie şi c) plagiatul – preluarea ideilor, 

metodelor, rezultatelor, textelor unor persoane şi prezentarea lor 

drept creaţie proprie. 

Dintre acestea, interesant pentru a-l „diseca” ni se pare 

fenomenul plagiatului, atât pentru faptul că acesta în Republica 

Moldova are o bază solidă pusă încă pe băncile şcolii (copiatul pare 

o pregătire bună în acest sens, nu-i aşa?), dar mai ales din cauză că 

a luat o amploare alarmantă, constituind frauda ştiinţifică pe care o 

întâlnim adesea în examinarea tezelor de doctorat în cadrul 

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA). 

Plagiatul se consideră o încălcare gravă în ştiinţă, din cauza 

specificului activităţii şi rezultatelor acesteia, care presupun o 

contribuţie originală la cunoaşterea lumii. Acceptarea plagiatului 

conduce la distorsionarea valorilor, descurajând competiţia onestă 

şi recompensarea morală şi materială. În aşa fel, plagiatul este un 

furt, de la autorul original şi de la comunitatea academică, mai bine 

zis, de la consumatorii produsului plagiat, dar şi o înşelăciune, 

deoarece autorul faptei îşi face o imagine falsă în comunitate. Cu 

toate acestea, cazurile de sancţionare a vinovaţilor de încălcări 

deontologice sunt în Republica Moldova infime ca număr. Motivele 

acestei „toleranţe” sunt diverse, însă una dintre ele ar fi slaba 

cunoaştere (sau deliberata necunoaştere) a conţinutului abaterii pe 

nume plagiat. În comunitatea ştiinţifică, uneori şi printre experţi şi 

factori de decizie, am avut ocazia să aud diferite opinii false privind 

stabilirea plagiatului: 

- „Nu există temei juridic pentru a stabili şi pedepsi plagiatul”. 

Această părere este deseori susţinută prin referinţa la Legea privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe (nr. 139 din 02.07.2010), în 

care la art. 28 este stipulat că „Sunt permise fără consimţământul 

autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata 

vreunei remuneraţii ... utilizarea unor citate de proporţii reduse în 
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cadrul unei alte opere, în scop de cercetare...”. Se argumentează că 

este dificil de stabilit ce volum ar trebui să aibă citatele reduse, spre 

deosebire de redacţia anterioară a acestei legi (abrogată la 

01.01.2010) care stabilea plafonul admisibil la „un fragment (proză) 

până la 400 de cuvinte” sau „câteva fragmente din aceeaşi operă: 

proză – până la 300 de cuvinte în fiecare fragment, însă nu mai 

mult de o coală de autor”.  

Dar, în acest caz, în primul rând, nu se citează prevederea 

legală până la capăt, care stipulează posibilitatea preluării textului 

„indicându-se sursa şi numele autorului” şi „folosirea citatelor în 

conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un scop 

specific”.  

În al doilea rând, plagiatul nu este acelaşi lucru cu încălcarea 

drepturilor de autor, chiar dacă deseori include şi acest delict. 

Dreptul de autor este o noţiune juridică, prin care se protejează şi 

reglementează creaţia. Stabilirea încălcării acestuia se face la 

plângerea titularului dreptului de autor. Plagiatul însă nu are nevoie 

de stabilirea acestuia în sălile de judecată, având relevanţă în 

mediul academic şi care ar trebui să se soldeze cu respingerea 

lucrării respective şi cu consecinţe morale. De exemplu, atunci când 

o persoană scrie pentru cineva o teză de doctorat, la comandă, şi o 

transmite beneficiarului pentru a fi susţinută în vederea obţinerii 

gradului ştiinţific – nu putem vorbi despre încălcarea drepturilor 

celui care a elaborat lucrarea, deoarece prin transmiterea acesteia el 

a renunţat benevol la ele. Totuşi, persoana care şi-a însuşit lucrarea 

şi rezultatele cercetării, a realizat un plagiat, dat fiind că ea prezintă 

acest produs drept creaţie proprie, cu obţinerea beneficiilor aferente 

– grad ştiinţific. 

- „Câteva pagini în lucrarea discutată, similare cu textul din alte 

surse, nu poate fi considerat plagiat”. În realitate, preluarea unor 

texte, fără a se face referinţe la textele sursă, indiferent de volum, 
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sunt apreciate în codurile de etică drept plagiat. Volumul 

materialului „împrumutat” contează doar pentru gradul de 

severitate a sancţiunilor impuse. Cel mai flagrant caz este acela 

când se copiază cuvânt cu cuvânt dintr-o lucrare originală, încălcare 

cunoscută drept plagiat direct sau „copy paste”. Apropiat de acesta 

este plagiatul de tip xerox, când se copiază fragmente întregi dintr-o 

singură sursă, fără vreo modificare, şi se indică mai multe referinţe 

la text. 

- „Autorul nu a încălcat reguli de bună conduită, deoarece toate 

sursele utilizate sunt indicate în bibliografie”. Nu poate fi acceptată 

această opinie în cazurile când acestea nu se regăsesc şi în 

conţinutul lucrării. Motivaţia? Elementele originale ale unei lucrări, 

cum ar fi ipoteze, interpretări, concepte, rezultate, concluzii etc., 

incluse într-o teză care e semnată de autor, sunt atribuite acestuia 

din urmă, dacă nu există o referinţă clară în text la un alt autor (cu 

indicarea sursei, datelor de editare etc.). Pentru ca ele să fie 

considerate proprii nu este neapărat ca să fie incluse în text fraze 

care conţin sintagme „după părerea noastră”, „în urma studiului am 

stabilit”, „autorul consideră” etc. 

- „Este creaţia proprie a autorului, deoarece textele comparate 

sunt absolut diferite”. Nici în acest caz nu avem în faţă, neapărat, 

un text original, deoarece plagiatul include nu doar preluare de 

texte, ci şi de idei. Poate fi un plagiat „mai fin”: reformularea 

textului din alte surse, parafrazarea ideilor sau argumentelor altor 

autori, inversarea unor paragrafe sau propoziţii, întrepătrunderea 

dintre fragmentele de texte ale altor autori şi contribuţia proprie etc. 

Acest mod de plagiere este cunoscut în literatura de specialitate 

drept plagiat prin parafrazare sau plagiat mascat. O varianta a 

acestei modalităţi este plagiatul mozaical, când se adună idei şi 

fraze din mai multe surse, rezultând un mozaic format din ideile şi 

cuvintele altora. Mai mult, chiar preluarea unor idei din discuţii 



6 

 

dintre colegi sau dintr-un manuscris nepublicat sunt atribuite la 

plagiat. 

- „Textul conţine citări ale fragmentelor preluate şi nu poate fi 

vorba de plagiat”. Chiar dacă sunt indicate referinţele în text, există 

probabilitatea, confirmată şi prin lucrările examinate la CNAA,  să 

avem de a face cu fenomenul de plagiat. Acesta se realizează printr-

o diversitate de metode, cum ar fi: plagiatul prin dezinformare – se 

indică o sursă inexistentă, lipseşte informaţia despre locul sursei, 

informaţie greşită despre sursă etc. pentru a nu se putea ajunge la 

sursă; plagiatul prin parafrazare – se indică referinţele la unele 

fragmente preluate şi se omit la altele, care, la rândul lor, se 

parafrazează, fiind posibil ca cititorii să considere eronat că textul 

parafrazat este al autorului; plagiatul prin citare exagerată – se 

respectă regulile de indicare a surselor utilizate şi de parafrazare, 

însă volumul preluărilor este mare, putând alcătui grosul unor 

paragrafe sau capitole.  

Sunt atestate şi alte forme de plagiat, despre care în Republica 

Moldova practic nici nu se discută, dar care sunt considerate în 

comunităţile ştiinţifice avansate drept abateri importante de la etică. 

Prima ar fi autoplagiatul – preluarea unui text propriu anterior 

publicat, fragmentar sau în întregime, eventual modificând titlul. O 

formă specială a autoplagiatului este plagiatul prin publicare dublă, 

atunci când un material este trimis la două publicaţii diferite. În 

cazul plagiatului de tip „autor-fantomă”, în calitate de autor 

principal al unui articol este cooptată o personalitate ştiinţifică din 

domeniul respectiv care nu a contribuit la scrierea articolului, 

pentru a avea mai multe şanse de publicare. Voi aminti şi de 

plagiatul de alt gen, „salami-slicing” – rezultatele unui studiu, 

având aceeaşi bază de date, sunt prezentate separat ca fiind ale unor 

studii independente, deşi el ar trebui prezentat ca un lucrare integră. 
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Astfel, depistarea oricărui din tipurile prezentate se pot 

constitui teoretic în motive pentru acuzaţii de plagiat. În realitate 

însă este mai dificil de stabilit plagiatul, în special în ştiinţele mai 

puţin exacte, care operează cu fenomene greu de cuantificat, cum ar 

fi umătoarele. În plus, cred că toţi sunt de acord că nu putem fi 

absolut originali, fiind influenţaţi de tot ce am citit şi am auzit.  

J.L.Hennig, în cartea sa „Apologia plagiatului” încearcă să ne 

convingă că „toată lumea a plagiat, mai devreme sau mai târziu”; 

„plagiatul are la bază lectura sau informaţia de orice fel, fiind, prin 

urmare, un viciu cultural constitutiv”; „un text nu este altceva decât 

amprenta altui text” etc. Totuşi ar trebui să facem discernământ 

între influenţa teoriilor şi concepţiilor existente şi furtul intelectual. 

Or, e una când autorul trece cărţile citite prin filtrul gândurilor şi al 

ideilor sale şi e altceva când autorul copiază cu neruşinare un 

fragment întreg din altă lucrare, cum se poate întâmpla, din păcate, 

în teze de doctorat autohtone. 

Totodată, preluarea unor idei şi texte trebuie judecată şi în 

funcţie de contextul în care s-au produs. Dacă materialul este folosit 

pentru recunoaştere şi recompensă, cum este cazul tezelor de 

doctorat, care se apreciază cu grad ştiinţific, atunci avem 

indiscutabil de a face cu un plagiat. În alte cazuri, originalitatea nu 

este cea mai importantă particularitate, iar uneori este un dezavantaj. 

De exemplu, în textele actelor legislative, în care ar fi bine să nu 

„improvizăm”, ci să utilizăm anumite principii şi norme care s-au 

dovedit adecvate în alte părţi, mai ales, în contextul armonizării 

legislaţiei naţionale cu cea comunitară.  

Este important să subliniem că nu putem pune pe acelaşi 

„cântar” toate tipurile de plagiat. Atunci când este vorba de 

utilizarea greşită şi involuntară a materialelor, citatelor, utilizarea 

excesivă a surselor, plagierea unei părţi foarte mici din lucrare, care 

nu este determinantă pentru valoarea lucrării şi nu se referă la 
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elementele originale ale acesteia, sancţionarea n-ar trebui să fie 

foarte drastică. Eventual, autorului i se poate acorda posibilitatea 

remedierii neajunsurilor evidenţiate. Cu totul alta ar trebui să fie 

reacţia atunci când există fragmente mari plagiate, cuvânt cu cuvânt, 

furtul din surse care nu sunt indicate în bibliografie, ceea ce denotă 

intenţia de a înfăptui un furt intelectual. Eliminarea acestor şi altor 

genuri grave de plagiat din tezele de doctorat s-ar constitui într-un 

obiectiv minim al CNAA în lupta cu acest fenomen de proastă 

reputaţie. 

În ultima perioadă, CNAA a întreprins un şir de acţiuni pentru 

asigurarea respectării eticii ştiințifice. Astfel,  prin introducerea în 

corpul tezei a Declaraţiei privind asumarea răspunderii se urmăreşte  

descurajarea tentativelor de plagiat, or depistarea plagiatului ar 

duce şi la răspundere judiciară pentru fals în declaraţii. Recent, a 

fost încheiat un contract cu Biblioteca de Stat din Rusia, care oferă 

acces online la lucrările care se conţin acolo, astfel existând 

posibilitatea comparării tezelor examinate la CNAA cu cele 

susţinute în spaţiul vorbitorilor de limbă rusă. În viitorul apropiat se 

preconizează procurarea unui soft-antiplagiat de către CNAA.  

Este semnificativ faptul că în luna mai 2012 CNAA a aprobat o 

serie de acte în domeniu – Codul de etică şi deontologie 

profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare, precum şi componenţa 

nominală a acesteia. Considerăm ca fiind extrem de importantă 

această decizie, din considerentele că un cadru legal la nivel 

naţional care ar reglementa aspectele etice în cercetare nu există. 

Acest lapsus juridic deseori ni se invocă pentru a nu încadra 

anumite fapte reprobabile în abateri de la norme şi pentru a evita 

sancţionarea vinovaţilor de plagiat şi alte încălcări ale eticii 

profesionale.  
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În Codul respectiv au fost structurate aspectele fundamentale 

ale eticii cercetării, care au la bază o serie de principii etice: a 

respecta libertatea, a nu face rău, a face bine şi a urma dreptatea şi 

echitatea. Totodată, în documente s-a încercat axarea pe normele de 

bună conduită, respectiv abaterile de la ele, care intră în competenţa 

CNAA. Documentul include reglementări conforme cu cele mai 

bune practici internaţionale, în redactarea lui ţinându-se seama de 

principiul „de a nu reinventa roata”. Cel mai important 

compartiment descrie abaterile de la normă şi sancţiunile în acest 

sens, grupate în cele morale (interdicţia de a face parte din diferite 

comisii etc.), şi cele disciplinare, cum ar fi iniţierea procedurii de 

retragere a titlurilor şi a gradelor sau neacordarea acestora pentru 

dosarele aflate în examinare. Pentru coordonarea aplicării Codului a 

fost creată Comisia de etică, regulamentul de funcţionare al acesteia, 

stipulând modul de primire a sesizărilor, etapele de examinare a 

cazurilor, formele de desfăşurare a investigaţiilor, procedura de 

luare a deciziilor şi modalitatea de păstrare a documentelor şi 

rezultatelor examinării sesizărilor.  

Cu toate eforturile depuse, este greu de crezut că fenomenul 

poate fi eliminat din practicile curente fără schimbări radicale în 

societate. Cel mult poate fi atenuat prin acţiunile întreprinse. Într-o 

societate în care corupţia este percepută ca fiind fenomen de masă, 

comunitatea academică nu poate să nu fie afectată. Situaţia 

contribuie la eliminarea unor bariere morale în comiterea fraudelor 

în cercetare, preferinţa de a plagia în loc de a munci şi autoliniştirea 

pe motiv că şi alţii fac la fel. Astfel, se creează un mediu favorabil 

fenomenului de plagiat.  

Pentru reducerea amplorii acestuia este necesară implicarea 

masivă a comunităţii ştiinţifice. Nu întâmplător, CNAA, în decizia 

sa din mai 2011, recomandă tuturor organizaţiilor din sfera ştiinţei 

şi inovării să aprobe comisii de etică şi să elaboreze propriile coduri 
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de etică, care ar ţine seama de specificul activităţii lor. Consider că 

adoptarea acestora trebuie să se înscrie într-un set de măsuri de 

prevenire şi descurajare a plagiatului, fiind general recunoscut că 

prevenirea poate fi mai eficientă decât sancţionarea faptelor deja 

comise. În această listă ar trebui să fie incluse elaborarea unor 

lucrări metodologice privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice, 

redactarea articolelor şi altor publicaţii ştiinţifice şi integrarea 

acestora în cursurile predate studenţilor şi doctoranzilor. Este util în 

special introducerea unor cursuri de autorat stiintific, fie în 

programul de pregătire a doctoranzilor, fie în sesiuni speciale de 

instruire pentru tineri cercetători. Ar fi de un real folos şi cursurile 

speciale continui pentru cercetătorii deja formaţi, deoarece scrisul 

este o artă, o practică care se învaţă de-a lungul întregii vieţi. 

Aceste acţiuni necesită timp şi eforturi consecvente. 

O serie de măsuri pot fi luate imediat. Crearea unui cadrul 

legislativ eficient şi coerent în domeniu ar fi un semnal bun. Este 

nevoie de aprobarea unei legi privind etica ştiinţei la nivel naţional 

şi crearea unui organism naţional independent în domeniu. Totodată, 

unele din prevederile legale actuale s-au dovedit a fi mai puţin 

reuşite şi trebuie modificate. Drept exemplu poate servi modul de 

reglementare a retragerii gradului şi/sau titlului ştiinţific sau titlului 

ştiinţifico-didactic în caz de depistare a fraudei ştiinţifice, care 

include, în conformitate cu art. 104 al Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare, iniţierea procedurii de către Comisia de atestare în instanţa 

de judecată. Prin urmare, decizia stabilirii plagiatului şi, respectiv, 

retragerii gradului/titlului revine judecătorilor şi nu experţilor din 

domeniul ştiinţific vizat (cum este logic şi cum are loc în Europa). 

Această modalitate face dificilă sancţionarea vinovaţilor, mai ales 

atunci, când nu există reclamaţii de la păgubiţi, şi a dus în condiţiile 

Republicii Moldova la luarea unor decizii care sfidează bunul-simţ. 
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Respectarea întocmai a unor prevederi legale ar fi, de asemenea, 

benefică pentru elaborarea unor lucrări prietenoase cu etica 

cercetării. Mă refer, în primul rând, la cerinţele pentru acreditarea 

revistelor ştiinţifice, care prevăd, printre altele, recenzarea 

articolelor publicate de către experţii independenţi din baza de date 

a revistei. Asigurarea procesului de recenzare şi publicare, în 

conformitate cu standardele existente, ar spori, în final, şi calitatea 

tezelor şi ar stopa unele manifestări ale plagiatului încă la etapa de 

publicare a primelor rezultate. Dar trebuie să constatăm că 

majoritatea revistelor nu-şi îndeplinesc această funcţie, deseori 

redacţiile solicitând de la autor prezentarea recenziilor împreună cu 

textul articolului. Nu e greu de intuit care este conţinutul acestora, 

mai ales atunci când ele sunt elaborate de autor si doar semnate de 

către recenzent (!). 

Internetul este una din sursele principale pentru plagiatori, dar 

tot el poate fi şi un instrument foarte bun în lupta cu falsificarea şi 

însușirea rezultatelor străine. Accesul deschis la articole şi alte 

publicaţii ştiinţifice, precum şi alte posibilităţi ale societăţii 

informaţionale s-au dovedit a fi foarte eficiente în demascarea 

fraudelor din ştiinţă. Descoperirea plagiatului în lucrările 

politicienilor germani menţionaţi anterior s-a datorat creării unor 

site-uri (Guttenplag şi VroniPlag), cu care au colaborat mai multe 

persoane sub protecţia anonimatului. De asemenea, publicarea 

online pe site-urile revistelor a articolelor, până la apariţia acestora 

în ediţiile tipărite, este foarte utilă pentru verificarea autenticităţii 

informaţiei. Astfel, este pe larg cunoscut cazul unui articol propus 

de către câţiva chimişti chinezi pentru Journal of American 

Chemical Society în 2009, privind oxidarea alcoolilor secundari cu 

hidrură de sodiu. A doua zi, după plasarea lui pe site, un chimist din 

Marea Britanie a repetat experimentul şi a demonstrat că nu 

corespunde descrierii. În următoarele 5 zile reacţia a fost verificată 
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încă de 3 ori în diferite laboratoare, iar revista a fost nevoită, 

conform totallysynthetic.com, să refuze publicarea materialului. În 

acest context, este foarte important ca în Republica Moldova să fie 

disponibile online tezele de doctorat, dar şi articolele din revistele 

naţionale şi alte rezultate ale cercetărilor.   

Având în vedere dimensiunile comunităţii ştiinţifice şi 

specificul local, cel mai eficient ne pare însă implicarea factorului 

extern, independent de interese şi simpatii. Subînţeleg prin aceasta 

implicarea experţilor de peste hotare în evaluarea tezelor, 

articolelor şi a altor rezultate ale cercetătorilor locali, prioritizarea 

articolelor publicate în reviste recunoscute de peste hotare în 

procesul de evaluare şi recompensare a rezultatelor ştiinţifice, cât şi 

alte forme de cooperare internaţională care ar putea contribui la 

convergenţa dimensiunii etice a cercetărilor din Republica Moldova 

cu modelele general acceptate în lume.  

 


