Decizia Senatului nr.
2516/25.06.2021.

Regulament privind drepturile de autor și directivele normative de publicare în revista

ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE

1. Scopul Regulamentului
Scopul prezentului regulament este stabilirea aspectelor de drept de autor privind lucrările
științifice publicate în orice număr din orice serie a revistei Acta Universitatis Sapientiae
(denumită în continuare Acta).
2. Domeniu de aplicare
Prezentul Regulament se aplică la toate creațiile științifice depuse la Acta de către autorul
(autorii) lor cu intenția de a fi publicate, începând de la momentul depunerii.
Revista Acta publică în mod exclusiv articole recenzate în prealabil (prin sistem peer review).
Materialele depuse spre publicare pot fi articolele științifice bazate pe rezultatele unor cercetări
proprii (original research papers) sau alte publicații (non-research papers). Această ultimă
categorie acoperă scrierile de sinteză (review articles), recenziile de carte (book reviews),
precum și articolele de metodologie care prezintă noi proceduri de evaluare și analiză
(methodology papers). Autorii lucrărilor publicate în revistă își asumă responsabilitatea pentru
veridicitatea profesională a lucrărilor.
Autorul (autorii) acordă dreptul de utilizare al articolului acceptat pentru o perioadă de 5 ani
Editurii, fără exclusivitate teritorială.
3. Lucrări științifice cu mai mulți autori
În cazul în care o lucrare acceptată spre publicare are mai mulți autori, stabilirea ordinii autorilor
este responsabilitatea și dreptul coautorilor. Din punct de vedere etic, atribuirea calității de autor
fără o contribuție intelectuală reală este inacceptabilă.
În determinarea ordinii autorilor se recomandă urmărirea procedurii descrise în Regulamentul
ICMJE (http://www.icmje.org/recommendations/)
Exercitarea drepturilor și obligațiilor conferite de calitatea de autor este o responsabilitate care
nu se prescrie.
În cazul lucrărilor cu mai mulți autori, autorul corespondent (corresponding author) este
persoana responsabilă pentru comunicarea cu redacția revistei Acta.
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4. Dispoziții privind publicarea lucrărilor științifice
4.1.Norme privind etica publicării
O publicație este prezentarea originală a rezultatelor științifice obținute de autori, pentru
veridicitatea cărora aceștia își asumă responsabilitatea profesională, conform legii în vigoare cu
privire la dreptul de autor (Legea nr. 8/1996). Scopul publicațiilor este de a face cunoscute
rezultatele cercetărilor științifice, precum și promovarea utilizării lor de către un public mai larg.
Se pretinde recenzarea publicațiilor științifice în sistem blind peer review, fie ele articole, studii,
sau capitole de carte.
Reprezintă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală copierea unui text fără a menționa
numele autorului, citarea datelor, rezultatelor, argumentărilor etc. fără referire la sursă,
prezentarea ideilor sau a rezultatelor științifice ale altor autori ca fiind proprii, precum și
însușirea și prezentarea publică a lucrărilor realizate de alți autori, fără indicarea exactă a sursei.
Acta pune la dispoziție lucrările științifice publicate în mod gratuit, în sistem Open Access Gold,
și ca regulă generală, nu plătește nicio remunerație autorului. Prin depunerea manuscrisului spre
publicare la Redacția Acta autorul renunță în mod expres la orice drept la remunerație.
Revista își rezervă dreptul de a semna cu autorii articolelor contracte de publicare (Copyright
form), care garantează că articolele publicate nu pot apărea în alte reviste sau volume științifice
în aceeași formă, fără modificări. Comitetul de Redacție al Acta poate renunța la această condiție
în baza unei cereri individuale și a unei justificări din partea autorului.
4.2 Obligațiile autorilor
Autorii răspund pentru conținutul publicațiilor științifice apărute în Acta, acestea nu reflectă
neapărat poziția revistei.
Fiecare autor are obligația de a garanta faptul că lucrarea științifică este propria sa creație
intelectuală, iar în cazul în care s-a folosit de lucrările altora, pe acestea le citează în mod
adecvat, făcând referire precisă la surse.
Autorul (autorii) trebuie să declare că lucrarea depusă nu a fost publicată anterior în altă parte, și
nicio terță parte nu deține drepturi de autor în mod exclusiv, care ar împiedica sau restricționa
publicarea lucrării în Acta.
Conform punctului 2 din prezentul regulament, autorul acordă Editurii permisiunea irevocabilă
pentru folosirea titlului, respectiv pentru publicarea lucrării atât în format tipărit, cât și electronic
pe site-ul revistei, precum și în bazele de date încă din momentul depunerii lucrării. Autorul
permite multiplicarea și distribuirea lucrării, și după caz efectuarea corecturii necesare.
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Pentru evitarea eventualelor conflicte de interese, în cazul în care lucrarea a fost realizată cu
ajutorul financiar al unui anumit organ sau instituție, respectiv din fonduri asigurate prin
granturi, autorul (autorii) trebuie să indice acest fapt în partea „Acknowledgements”.
Autorul (autorii) poate (pot) solicita redactorului executiv de serie să efectueze corecții ulterioare
privind articolul publicat, inclusiv retragerea lucrării, în cazul în care aceasta conține o eroare
fundamentală sau concluziile ei sunt într-o măsură considerabilă eronate.
4.3. Drepturile de autor
Autorul (autorii) își păstrează drepturile de proprietate intelectuală asupra lucrării (în același timp
conform prevederilor de la punctul 2 va (vor) cesiona dreptul de utilizare pentru o perioadă de 5
ani, fără exclusivitate teritorială).
Autorul (autorii) are (au) dreptul de a face copii pentru uz propriu, îl poate (pot) partaja cu alți
cercetători din comunitatea academică din domeniu similar, chiar și pe platforme dedicate pentru
acest scop, și poate (pot) încărca versiunea preliminară (preprint/working paper) a lucrării pe
site-ul propriu sau pe cel al instituției în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
Autorul are dreptul de a prezenta lucrarea publicată în cadrul unor evenimente științifice, și de a
o utiliza într-o formă completată, revizuită sau prescurtată în propriile lucrări ulterioare, cu
menționarea detaliilor bibliografice ale publicației originale.
4.4. Autoplagiat
În loc de prezentare repetată, autorii trebuie să atragă atenția asupra oricărui rezultat publicat
anterior, prin referințe bibliografice precise.
În domeniul științelor exacte și ale naturii se exclude republicarea rezultatelor (noilor descoperiri
științifice), iar în cazul lucrărilor în domeniul științelor sociale faptul republicării trebuie
formulat într-o manieră clară și evidentă.
Este permisă folosirea/prezentarea repetată a propriilor rezultate publicate anterior în alte lucrări
științifice, manuale, materialele didactice, sau republicarea lor într-o altă limbă, dacă autorul
menționează acest fapt cu referire exactă la prima apariție.
Republicarea propriilor rezultate se califică încălcare a integrității academice, dacă vizează
obținerea un avantaj personal nedemn.
Depunerea spre republicare a unor rezultate științifice deja publicate se consideră autoplagiat și
nu este permisă.
4.5. Prima apariție. Publicarea multiplă, paralelă sau simultană
Ca normă generală, Acta acceptă doar manuscrise nepublicate în prealabil. În același timp, este
posibil să fie depuse și rezultate deja publicate cu condiția, ca acestea să fie revizuite în mod
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substanțial (în proporție de cel puțin 50%). În aceste cazuri, redactorul executiv al seriei în cauză
va decide asupra acceptării lucrării.
Autorul (autorii) nu poate (pot) depune manuscrise cu același conținut pentru prima publicare
simultan în mai multe locuri (reviste/edituri).
Depunerea simultană a aceluiași manuscris la mai multe reviste se consideră imorală și este
inacceptabilă. În mod similar, publicarea simultană a aceluiași manuscris în mai multe reviste
reprezintă o încălcare a normelor de etică academică fiind inacceptabil.
În același timp, poate fi permisă depunerea unei versiuni completate a unei publicații apărute
anterior în formă scurtă, cu referire corespunzătoare la publicația originală.
Un manuscris acceptat pentru publicare nu poate fi depus din nou cu același conținut, într-o
versiune lingvistică diferită.
4.6. Utilizare
Lucrările sunt publicate pe site-ul oficial al revistei în sistem OA (open access).
Conform acordului încheiat cu partenerul de coeditare, încărcarea lucrării în depozitele
electronice, respectiv în diferite baze de date relevante este responsabilitatea celui din urmă, și se
va efectua conform reglementărilor utilizate de acesta (în cazul de față platforma DeGruyter
Sciendo - https://www.sciendo.com/services/journals).
Autorii pot descărca lucrarea cu scopuri de arhivare atât de pe site-ul oficial propriu al revistei
Acta, cât și de pe site-ul prestatorului de platformă. În toate cazurile este obligatoriu indicarea
locului original de publicare a lucrării, precum și URL-ul și codul DOI al lucrării.
În conformitate cu politica de utilizare a prestatorului de platformă, materialele încărcate pot fi
folosite sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (este obligatorie
afișarea autorului, este interzisă utilizarea lucrării în scopuri comerciale, inclusiv arhivarea copiei
într-o bază de date comercială, precum și modificarea, adaptarea sau completarea lucrării).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

5. Proceduri
Pe întreg parcursul activității lor, redactorii vor urmări și respecta cele mai bune practici stabilite
în Codul de bună conduită COPE și în ghidul practic pentru redactorii de reviste științifice.
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Comitetul de redacție va trata cu confidențialitate toate informațiile legate de depunerea și
recenzarea lucrărilor, și va evalua manuscrisele în mod obiectiv, fără nicio discriminare rasială,
etnică, sexuală, religioasă, filosofică sau politică privind autorul (autorii).
În cazul suspiciunii de comportament etic necorespunzător din partea autorului (autorilor),
redactorii, directorul editurii sau membrii Comitetului de Redacție vor raporta imediat cazul
redactorului executiv al seriei și vor lua toate măsurile necesare pentru a rezolva situația ținând
cont de normele etice de rigoare.
Măsurile folosite în procesul soluționării cazurilor de abatere de la etica publicării pot include
excluderea autorului (autorilor) din colectivul potențialilor autori din portofoliul revistei Acta,
notificarea instituției de afiliere sau informarea comunității academice.
Baza fundamentală a prezentului Regulament este legea privind dreptul de autor (Legea nr.
8/1996), completată de Codul de etică al Universității Sapientia, în special cu punctul 10 privind
garantarea originalității lucrărilor profesionale și a diverselor produse intelectuale, precum și
cu Regulamentul de publicare și difuzare a revistei universitare Acta Universitatis Sapientiae.

Prof. univ. dr. Dávid László,
Președintele Senatului
25.06.2021
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