
Etica editorială 

Revista Intellectus își desfășoară activitatea în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul 
cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia 
Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare  
nr. 6 din 18 decembrie 2018, și standardele internaţionale ale practicii și culturii publicării. 

În acest sens, Revista respectă următoarele principii de etică și calitate a publicării științifice: 

Autori  

Autorii articolelor propuse spre publicare în revista „Intellectus” își vor redacta lucrările conform 
Cerințelor pentru autori, care pot fi accesate pe link-ul:  
http://agepi.gov.md/ro/intellectus/cerinte. 

Autorii îşi asumă integral responsabilitatea pentru acurateţea faptică a datelor prezentate şi 
corectitudinea ştiinţifică a articolelor. 

Autorii vor cita corect şi complet toate sursele utilizate în procesul de elaborare a materialelor 
științifice. 

Revista primește spre publicare doar manuscrise originale care nu au fost publicate anterior în 
alte reviste, culegeri etc.  

Expedierea spre publicare a unui manuscris concomitent în câteva reviste este considerată drept 
o încălcare gravă a eticii editoriale. Manuscrisul poate fi expediat spre publicare unei alte reviste 
doar în cazul în care acesta a fost refuzat spre publicare de Intellectus, iar colegiul de redacție a 
informat în scris autorul despre decizia luată. 

Responsabilitatea pentru originalitatea și conținutul materialelor publicate le revine în 
exclusivitate autorilor. În acest scop, aceștia semnează o Declaraţie de etică (Anexa 1) pe 
propria răspundere, prin care declară caracterul original al articolelor propuse spre publicare, 
lipsa de plagiat şi auto-plagiat, faptul că acestea nu au fost publicate în altă parte. 

În caz de necesitate, autorii pot menționa sursele de finanţare a cercetărilor științifice. 

Declarațiile frauduloase sau inexacte cu bună-știință constituie un comportament lipsit de etică și 
sunt inacceptabile. 

Sunt interzise plagiatul (integral, parțial sau auto-plagiatul), conflictul de interese (autorii, 
editorii sau recenzenții științifici sunt obligați să semnaleze orice posibil conflict de interese de 
natură să afecteze imparțialitatea evaluării articolului propus spre publicare), frauda de cercetare 
(denaturarea, fabricarea de date sau interpretarea greșită în mod voit a acestora pentru a 
argumenta o cercetare) etc. 

Dacă autorii observă erori survenite în manuscrisele publicate, ei sunt obligați să anunțe Colegiul 
de redacție al revistei. 

Criterii de autorat  



Toţi contributorii care au avut o contribuţie semnificativă la realizarea articolului științific 
urmează a fi indicaţi în calitate de autori.  

Se califică în calitate de autor acel contributor care a participat la una sau mai multe din 
următoarele etape de realizare a lucrării: elaborarea conceptului de cercetare şi a proiectului de 
cercetare, realizarea efectivă a uneia sau mai multor componente ale cercetării (se exclud aici 
persoanele care au participat exclusiv la culegerea datelor, care în funcţie de implicarea acestora 
în procesul de culegere a datelor pot fi menţionaţi în acknowledgementul articolului), au 
participat în mod semnificativ la elaborarea şi redactarea articolului final (cei care au efectuat 
operaţii de traducere, corectură sau chiar copy-editing pot fi menţionţi în acknowledgement, dar 
nu în lista de autori). 

Autorii trebuie să-şi asume răspunderea pentru originalitatea şi onestitatea elaborării articolului.  

Ordinea autorilor se stabileşte de către autorul care a avut cea mai mare contribuție, în colaborare 
cu ceilalţi autori, şi reflectă nivelul de contribuţie a autorilor la articol. 

În caz de contribuţie egală, autorii se menţionează în ordine alfabetică, realizându-se o menţiune 
în acknowledgement sau în subsolul primei pagini cu privire la contribuţia egală a autorilor.  

Autorul corespondent este cel desemnat să răspundă solicitărilor revistei, dar şi oricăror solicitări 
venite ulterior publicării.  

Redacția nu se implică în stabilirea autoratului, conflictele privind structura acestuia urmând să 
fie rezolvate de către autori.  

În cazul unor plângeri cu privire la neînţelegeri referitoare la autorat, acestea se rezolvă de către 
autorii înşişi, cu eventuala mediere a redacției. 

Includerea altor autori după evaluarea materialului de către recenzenți se face doar cu acordul 
tuturor autorilor, comunicat redacției de către autorul corespondent. 

În cazul în care se dovedeşte omisiunea cu rea-credinţă, după publicarea efectivă, a unui autor 
din structura autoratului, şi această situaţie nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă în conformitate 
cu normele eticii de publicare, articolul se propune pentru retragere ca sancţiune pentru plagiat 
(însuşirea fără drept a contribuţiei autorului care nu a fost menţionat). 

Proprietate intelectuală 

Revista Intellectus respectă normele fundamentale privind protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală. Aceasta atât pentru protecţia autorilor noştri împotriva relelor practici de încălcare a 
copyright-ului, cât şi pentru protecţia cercetătorilor non-contributori contra încălcării drepturilor 
lor de proprietate intelectuală.  

Autorii nu pot utiliza revista Intellectus pentru a publica informaţii contrare legii sau care 
violează ori încalcă drepturile altor persoane. 

Drepturile de autor sunt extinse asupra tuturor materialelor publicate în revistă, atât în print, cât 
și on-line.  



Din momentul în care autorul transmite spre publicare articolul său științific, acesta transmite 
revistei Intellectus dreptul la reproducerea operei, dreptul la distribuirea originalului operei, 
dreptul la închirierea exemplarelor operei, dreptul la punere la dispoziţie în regim interactiv (on-
line) a operei. 

Odată cu transmiterea spre publicare a articolului, autorul acceptă politica de acces deschis (free 
access) a Revistei.  

 

Editor 

Editorul garantează respectarea drepturilor autorilor materialelor înaintate spre publicare. Revista 
va prezenta adecvat numele autorilor pe materialele publicate, va evita redactarea și corectura 
materialelor fără acordul autorilor. 

Editorul decide în privința publicării articolelor științifice în revistă. Această decizie este luată cu 
ajutorul recenzenților științifici, a căror listă este stabilită de către redactorul-șef. 

Editorul va asigura toate condițiile pentru ca procesul de evaluare a articolelor spre publicare să 
se desfășoare obiectiv, conform procedurii de recenzare, cu respectarea tuturor normelor 
științifice în vigoare și a principiilor de etică a publicării.  

Editorul nu va divulga identitatea autorilor înainte ca articolele să fie publicate în revistă și nu va 
admite folosirea articolului într-un alt scop decât cel exprimat de autor. 

Redacția va coopera cu autorul la toate etapele de recenzare, redactare şi ajustare a 
manuscriselor, astfel încât să fie eliminate eventualele erori de cercetare sau falsuri ştiinţifice. 

Autorului i se va oferi posibilitatea de a-şi retrage articolul în vederea îmbunătăţirii acestuia. 

La cererea autorului, redacția îi va expedia acestuia, pentru confirmare definitivă, înainte de 
tipar, macheta finală a articolului. 

Manuscrisele neconforme cu normele eticii de publicare și cerinţele de tehnoredactare vor fi 
respinse din start. 

În cazul în care manuscrisul nu este acceptat spre publicare, autorului îi va fi expediat un refuz, 
în care se vor indica motivele ce au stat la baza deciziei. 

Respingerea unui articol nu va influenţa relaţia de mai departe a editorului cu autorul, acesta 
putând depune oricând un manuscris îmbunătăţit sau unul nou. 

Manuscrisele nu sunt restituite, excepţie constituind cazurile în care se constată necesară 
perfectarea lucrării.  

Redacţia revistei este în drept să redacteze, să reducă materialele primite, cu aprobarea ulterioară 
a autorului. 

Editorul asigură autorii că nu va da dovadă de acțiuni care să vină în dezacord cu etica editorială. 

Opinia autorului, exprimată în articolul publicat, nu reflectă neapărat opinia redacției. 



Recenzenți științifici 

Recenzenții științifici sunt experți într-un domeniu relevant temei abordate de către 
autorul/autorii articolului. Ei sunt aleși pentru expertizarea obiectivă a manuscriselor propuse 
spre publicare și în scopul asigurării unei bune desfășurări a procesului de peer-review, descris 
mai jos.  

Recenzenții asigură evaluarea scrisă a articolelor, cu menționarea argumentelor pro sau contra 
publicării articolului respectiv și respectarea codului bunei conduite referitoare la publicarea în 
reviste științifice. 

Proces de peer-review 

Redacția îşi asumă organizarea recenzării anonime a fiecărui articol științific. În acest sens, 
fiecare manuscris acceptat spre recenzare este tratat drept confidențial pe tot parcursul procesului 
de recenzare și publicare, asigurând astfel o evaluare imparțială. 

La evaluarea manuscriselor, nu se va ține cont de naționalitatea autorilor, concepțiile lor 
religioase sau politice, afilierea, sexul, rasa sau cetățenia lor. 

Articolele științifice sunt evaluate, de regulă, de doi recenzenți științifici, selectați din lista  de 
experţi a revistei, pe numele cărora este expediată varianta electronică a manuscrisului. 

Revista asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experţilor, iar 
experţii nu cunosc identitatea autorilor.  

Fiecare recenzent va ține cont de faptul că de evaluarea lui depinde soarta fiecărui manuscris 
înaintat spre publicare și imaginea revistei. 

Recenziile vor fi obiective și impartiale. Obiecțiile și sugestiile vor fi clare și motivate. Ele 
trebuie sa contribuie atât la punerea în evidență a calității manuscriselor, cât și la sporirea 
acesteia în cazul în care manuscrisele se cer îmbunătățite. Nu se admite critica la adresa 
personalității autorului. 

Recenzia vizează: actualitatea și importanța problemei abordate, unisonul cu tematica și 
scopurile revistei, noutatea cercetării, claritatea ideilor exprimate, originalitatea şi impactul 
rezultatelor, acuratețea și validitatea conținutului ideatic, corectitudinea, modul de prezentare, 
analiza și interpretarea faptelor şi datelor, pertinența surselor bibliografice, calitatea rezumatelor, 
calitatea generală a articolului etc. Pentru o evaluare complexă a materialului științific, 
recenzenții pot utiliza modelul pentru recenzare (Anexa 2). 

În baza recomandărilor recenzenților științifici, Colegiul de redacție ia una dintre următoarele 
decizii: respinge articolul, cere o nouă recenzie din partea unui terț, solicită revizuirea articolului 
de către autor, acceptă materialul spre publicare. 

Articolul este acceptat spre publicare în cazul în care ambii recenzenţi dau un aviz pozitiv. Dacă 
cei doi recenzenţi au opinii diferite asupra articolului, se apelează la un al treilea recenzent. Dacă 
ambii recenzenţi dau un aviz negativ, articolul este respins. 



Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă 
îmbunătăţită a articolului respins în numerele următoare ale revistei. 

Recenzenții vor păstra caracterul confidenţial al rezultatelor ştiinţifice şi ideilor conţinute în 
manuscrisele pe care le expertizează şi nu le vor utiliza în interes propriu. 

Autorii materialelor transmise spre publicare pot contacta redacția pe tot parcursul procesului de 
recenzare, spre a se interesa de stadiul în care se află manuscrisul. 

Nu vor fi supuse recenzării materialele din cuprinsul revistei care nu poartă caracter științific. 

Conflict de interese 

Recenzenţii vor evita să recenzeze manuscrisele dacă se află într-un conflict de interese cu 
autorul, rezultat din relaţii de competitivitate, colaborare ş.a. 

Manuscrisele primite spre evaluare și publicare în revistă nu vor fi utilizate de membrii 
Colegiului de redacție și recenzenți pentru avansarea propriilor cercetări în domeniu. Aceștia pot 
doar să facă trimiterile de rigoare la materialele publicate deja în revistă cu respectarea strictă a 
drepturilor de autor. În acest caz, ei sunt obligați să anunțe redactorul-șef despre interferența 
manuscriselor primite cu tematica cercetărilor pe care le efectuează, pentru ca acesta să 
desemneze alți recenzenți care se vor ocupa de evaluarea materialului propus spre publicare. 

Confidențialitate 

Revista Intellectus recunoaște importanța protejării informației colectate de la autorii 
materialelor și asigură securitatea, integritatea și confidenţialitatea oricărei informații. 

Revista asigură toți autorii că orice informație va fi folosită adecvat în interesul autorilor și al 
revistei, pentru prezentarea ei în varianta tipărită, precum și în cea plasată pe Internet în acces 
deschis.  

Revista asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale autorilor în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. Autorul va fi informat încă de la început că trimiterea 
articolului spre evaluare în vederea unei posibile publicări implică o primă prelucrare a datelor 
cu caracter personal, pe care o acceptă, şi că, în cazul publicării articolului propus, o parte din 
aceste date (nume, prenume, adresă de e-mail, eventual număr de telefon, instituţie de afiliere) 
vor fi făcute publice în cuprinsul articolului. 

 

 


