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DISPOZIȚII GENERALE 
 
Revista Acta Universitatis Sapientiae este revista ştiinţifică a Universităţii Sapientia, care a fost fondată în anul 
2007 de către Senatul Universității. 
 
Scopul revistei este asigurarea unui for pentru publicarea celor mai noi rezultate ştiinţifice, lărgirea relaţiilor profe-
sionale cu alte instituţii științifice din ţară şi din străinătate, precum și ridicarea reputației internaționale a Universi-
tății Sapientia. 
 
Revista este editată de către Editura Scientia, în baza prevederilor prezentului regulament.  
 
Revista apare în limba engleză, şi publică în mod exclusiv articole recenzate în sistem peer review. 
 
În revistă se publică numai articole originale, nepublicate în prealabil, care pot fi: (1) articole științifice bazate pe 
rezultatele unor cercetări proprii (original research papers) (2) alte publicații (non-research papers). Această ulti-
mă categorie include: articole de sinteză (review articles), recenzii de carte (book reviews), și articole de metodo-
logie care prezintă noi proceduri în evaluarea și analiza științifică (methodology papers). Autorii lucrărilor își asu-
mă responsabilitatea pentru veridicitatea profesională a lucrărilor apărute în revistă. 
 
Standardele privind articolele de specialitate bazate pe cercetări proprii (original research paper) sunt stabilite de 
fiecare redacție de serie în parte (instruction for authors), dar din punct de vedere formal trebuie să conțină în 
mod obligatoriu următoarele date: numele, afilierea instituțională și adresa oficială de e-mail a autorilor, cuvintele-
cheie legate de conținutul publicației, respectiv un scurt rezumat al articolului. 
 
Articolele de sinteză (review articles) sunt prezentări detaliate ale unor articole științifice bazate pe cercetări origi-
nale remarcabile, efectuate pe o anumită temă, și considerate de importanță majoră în domeniul științific respec-
tiv. Aceste publicații au aproximativ 8-10 pagini și se bazează pe abordarea detaliată a literaturii de specialitate 
apărute anterior în tema respectivă. 
 
Recenziile de carte (book reviews) sunt scurte scrieri în vederea promovării sau criticii unei lucrări, care merită 
atenție dintr-o anumită perspectivă (relevanță, noutate, originalitate etc.). Aceste texte nu vor depăși 3-5 pagini. 
 
Articolele de metodologie (methodology papers) expun noi proceduri experimentale, de evaluare și de cercetare, 
și atrag atenția asupra noutății sau a noilor posibilități de utilizare ale acestor metode. Aceste publicații au aprox. 
8-10 pagini. 
 
Într-un număr de revistă procentul lucrărilor care intră în categoria non-research papers nu poate depăși 20%. 
Redacțiile de serie au responsabilitatea de a garanta această proporție, de a asigura nivelul ridicat de calitate al 
articolelor acceptate, precum și respectarea standardelor de conținut și formă, indiferent de tipul publicațiilor. 
 
În cazul lucrărilor non-research papers se cere, de asemenea, să fie indicate afilierea instituțională exactă, res-
pectiv adresa oficială de e-mail a autorilor. 
 
Autorii nu sunt remunerați pentru articolele pe care le publică. Revista își rezervă dreptul de a semna cu autorii 
un contract de publicare (Copyright form), care garantează că articolele nu pot apărea în alte reviste sau volume 
științifice în aceeași formă, fără modificări. Comitetul de Redacție al Acta Universitatis Sapientiae poate renunța 
la această condiție în baza unei cereri individuale a autorului și a unei justificări temeinice. 
 
Redactorul-șef al revistei este Rectorul Universității Sapientia. Activitatea editorială este coordonată de Comitetul 
de Redacție, care este alcătuit din 6 membri: redactorul-șef, redactorul executiv (prorectorul numit de rector), 
secretarul (șeful Departamentului de Cercetare și Granturi) și 3 editori de serie, propuși de către facultăți.  
 
Comitetul de Redacție poate fi condus și de o persoană desemnată de redactorul-șef din rândul membrilor Comi-
tetului de Redacție.  
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Membrii Comitetului de Redacție sunt numiți de către Consiliul de administrație și aprobați de către Senat. Man-
datul Comitetului de Redacție este de 3 ani. La sfârșitul mandatului, componența comitetului poate fi reînnoită 
parțial sau integral, sarcină ce intră în competența Consiliului de administrație, respectiv a Senatului. 
 
Comitetul de Redacție este responsabil pentru stabilirea directivelor strategice privind publicarea și difuzarea 
revistei, precum și de asigurarea calității științifice a acesteia. 
 
Comitetul de Redacție este sprijinit de un Consiliu Consultativ (Advisory Board). Numărul și componența membri-
lor săi sunt stabilite și numite de către Comitetul de Redacție și aprobate de Senat.  
 
Cheltuielile de publicare și difuzare ale revistei sunt acoperite din bugetul anual al Rectoratului Universității. În 
măsura posibilităților, pentru acoperirea costurilor se poate recurge și la alte surse (aplicații naționale și internați-
onale, precum și alte forme de atragere de sprijin financiar). 
 
Revista apare atât în format tipărit, cât şi electronic (online). Fiecare serie a revistei este prevăzută de cod ISSN 
atât pentru versiunea tipărită, cât și pentru cea electronică. 
 
Sarcinile legate de managementul publicării și difuzării revistei intră în atribuțiile Șefului Departamentului de Cer-
cetare și Granturi (DCG), care îndeplinește acestea de comun acord cu Comitetul de Redacție. Calendarul de 
publicare, prioritățile și planul de management al seriilor fac parte organică din planul editorial anual al editurii 
Scientia, și va înaintat Senatului spre aprobare de către șeful DCG, la propunerea Comitetului de Redacție. 
 
 

SERIILE REVISTEI 
 
Conform actului constitutiv al revistei (aprobat de către Senatul Universității prin Decizia nr. 608/01.02.2008), 
revista universității apare în următoarele domenii de știință: 
 
1.) Filologie și arte (lingvistică, literatură, fotografie și cinematografie); 
2.) Știinţe sociale (sociologie, comunicare și relaţii publice, pedagogie, studii europene); 
3.) Știinţe exacte și ale naturii (matematică, informatică, chimie, fizică, biologie, ştiinţa mediului); 
4.) Știinţe tehnice şi agricole (inginerie alimentară, ingineria mediului, horticultură, automatizare şi informatică 
aplicată, inginerie mecanică, electronică, calculatoare); 
5.) Știinţe economice şi juridice (economie, drept, informatică de gestiune, contabilitate). 
 

Revista științifică Acta Universitatis Sapientiae are următoarele serii: 
 

Nr. 
crt 

Titlul seriei 
 

ISSN  
(tipărit)  

ISSN 
(online) 

Anul apariției 

1 AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2065-748X 2068-2964 2009 

2 ALIMENTARIA 1844-7449 2066-7744 2008 

3 COMMUNICATIO 2393-0438 2537-2793 2014 

4 ECONOMICS AND BUSINESS 23430094 2360-0047 2013 

5 ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING 2065-5916 2066-8910 2009 

6 EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2066-639X 2068-7583 2010 

7 FILM AND MEDIA STUDIES 2065-5924 2066-7779 2009 

8 INFORMATICA 1844-6086 2066-7760 2009 

9 LEGAL STUDIES 2286-0940 2285-6293 2012 

10 MATHEMATICA 1844-6094 2066-7752 2009 

11 PHILOLOGICA 2067-5151 2068-2956 2009 

12 SOCIAL ANALYSIS 2069-7449 2248-0854 2011 
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Departamentele universității, respectiv centrele de cercetare acreditate de către Senat pot iniția lansarea unor noi 
serii. Inițierea presupune întocmirea planului detaliat al seriei de către Comitetul de Redacţie, care va fi înaintat 
spre Departamentul de Cercetare și Granturi pentru verificare formală.  
 
Planul noii serii va cuprinde lista membrilor redacției cu indicarea domeniilor lor de cercetare și a afilierii instituțio-
nale, obiectivele seriei, planul de management, cerințele formale privind redactarea articolelor, descrierea proce-
sului de recenzare și formularul aferent, precum și cuprinsul primelor două numere. Lansarea unei noi serii nece-
sită aprobarea Senatului. Planul va fi înaintat către Senat pentru aprobare de către șeful DCG, la recomandarea 
Comitetului de Redacție. 
 
Proiectarea planului de copertă intră în atribuția editurii, ținând cont de elementele unice de design ale revistei. 
 

 
FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE REDACȚIILOR DE SERIE 
 
Fiecare serie are redacție proprie, condusă de Redactorul executiv al seriei. Numirea lui este aprobată de către 
Senat, la recomandarea Consiliului de administrație.   
 
Numărul și componența redacțiilor fiecărei serii sunt stabilite de redactorii executivi de serie, cu aprobarea Re-
dactorului-șef. Se recomandă ca în componența redacțiilor de serii să fie incluși, pe lângă cadrele didactice ale 
Universității Sapientia, cât mai mulți cercetători/cadre didactice de la universități, instituții științifice din străinătate. 
 
Mandatul redactorilor executivi ai serilor, respectiv al membrilor Comitetului de Redacție este de 3 ani.  
 
În cazuri bine justificate –  întârzieri în publicarea numerelor, comunicare inadecvată cu membrii Comitetului de 
Redacție sau cu Editura, probleme de administrare sau de redactare care afectează sau împiedică includerea 
seriilor în noi baze de date internaționale – Senatul poate revoca mandatul Redactorului executiv de serie. 
 
Redacțiile seriilor sunt alcătuite din profesioniști din țară, din Ungaria și din străinătate. Redactorul executiv al 
seriei poate numi redactori-responsabili de temă (subject editors) și, pentru anumite numere tematice redactori 
invitați (guest editors). 
 
Atribuțiile redacțiilor de serie: 
 

 depunerea la Editură a numerelor redactate, conform planului editorial;  

 întocmirea planurilor de management ale seriilor și respectarea acestora; 

 asigurarea calității publicațiilor (din punct de vedere profesional, de terminologie și de limba engleză); 

 verificare de plagiat; 

 derularea recenzării în sistem peer review; 

 verificarea și actualizarea periodică a informațiilor privind seria, în format tipărit și pe platformele online; 

 comunicarea adecvată cu autorii, cu recenzori, respectiv cu colaboratorii editurii. 
 
Fiecare redacție de serie va întocmi un plan de management pe 3 ani care va include:  

 

 planificarea și programarea apariției numerelor (articole/alte publicații, numere tematice);  

 bazele de date vizate, relevante pentru domeniul de specialitate în cauză;  

 sarcinile membrilor de redacție (redactare, control anti-plagiat, difuzare etc.); 

 numărul de exemplare tipărite și planul de distribuire al acestora; 

 propunere privind donarea/relocarea exemplarelor tipărite mai vechi, acumulate la Editură; 

 strategia de PR a seriei (organizarea de lansări, crearea și administrarea conturilor pe rețelele de socia-
lizare). 

 
Planul de management va fi depus de către Redactorul executiv de serie la Comitetul de Redacție pentru aproba-
re. Acestea fac parte din strategia de cercetare și de publicare pe termen mediu a universității. 
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Redactorul executiv de serie va fi în contact permanent cu membrii Comitetului de Redacție și cu Editura Scien-
tia. Comitetul de Redacție, Editura și redacțiile de serie vor ține cel puțin o ședință pe an pe temele actuale. 
 
Membrii Comitetului de Redacție, respectiv membrii redacțiilor de serie primesc puncte pentru activitatea profesi-
onală și organizatorică efectuată în scopul revistei universitare, puncte care vor fi incluse în punctajul pentru spo-
rul de performanța științifică. Valoarea punctelor este stabilită de Senat, la recomandarea prorectorului științific. 
 

 
ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTULUI DE CERCETARE ȘI GRANTURI (DCG) ȘI ALE  
EDITURII SCIENTIA 
 
Editura Scientia este responsabilă pentru derularea și coordonarea activităților legate de editarea revistei, asigu-
rarea apariției numerelor la termen, de sarcinile oficiale ale publicării și ale difuzării (solicitare de coduri ISSN, 
relații oficiale cu BIBNAT, cu diverse baze de date, biblioteci, depozite electronice de publicații etc.), precum și 
pentru demersurile privind creșterea vizibilității revistei în țară și în străinătate, în vederea implementării strategiei 
de cercetare și de publicare a Universității. 
 
Intră în sarcinile editurii: corectura lingvistică, tehnoredactarea, atribuirea de numerele DOI, precum și încărcarea 
articolelor pe diverse platforme de publicare. Lucrările de pregătire și de tipar pot fi preluate și derulate și de către 
redacțiile de serie, cu condiția informării în prealabil a Editurii privind aceste activități. 
 
Ghidul de publicare pentru fiecare serie este elaborat de către redacțiile de serie în parte; acestea pot fi descăr-
cate de pe site-ul revistei (http://www.acta.sapientia.ro). 
 
Exemplarul de tipar va fi verificat de către Redactorul executiv al seriei, de coordonatorul de editură, de directorul 
Editurii Scientia, respectiv de șeful DCG.  
 
Procedura de acreditarea în țară (de către CNCS), precum și aplicațiile de includere a seriilor în bazele de date, 
în cataloagele internaționale etc. vor fi pregătite de către șeful DCG în colaborare cu redactorii executivi, Comite-
tul de Redacție și cu editura. 
 
Șeful DCG întocmește anual raportul privind situația curentă a revistei (respectarea planului de management, 
posibilități privind noi indexări internaționale, evaluarea statisticilor de descărcare etc.), care constituie parte inte-
grantă a raportului de cercetare științifică la nivel de universitate. Șeful DCG administrează aspectele oficiale 
legate de revistă, consultându-se cu membrii Comitetului de Redacție. 
 

 
DIFUZAREA REVISTEI 
 
Exemplare tipărite 
 
Numerele revistei – în funcție de serie – se tipăresc într-un tiraj situat între 30 și 100 de exemplare. În cazuri justi-
ficate, tirajul poate fi mărit (de exemplu, pentru publicațiile de conferință de interes mai larg, cu condiția ca redac-
torii executivi să anexeze la cifra de tiraj și un plan de distribuire).  
 
Exemplarele tipărite vor fi difuzate prin distribuirea exemplarelor obligatorii, ale exemplarelor de drept de autor, și 
celor de schimb inter-bibliotecar. De asemenea, departamentele, redacțiile de serie și Editura Scientia pot distri-
bui revista și prin donații. 
 
Exemplarele obligatorii și cele de drept de autor sunt expediate de Editură, iar exemplarele de schimb sunt distri-
buite de către bibliotecile facultăților.  
 
Fiecare autor are dreptul la un exemplar gratuit, Editura nu oferă extrase. 
 

http://www.acta.sapientia.ro/
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Primesc exemplare obligatorii: Biblioteca Națională a României din București (6 exemplare), Biblioteca Națională 
Széchényi din Budapesta (8 exemplare) și Biblioteca "Octavian Goga" din județul Cluj (1 exemplar). 
 
În scopul schimbului de publicații, seriile revistei sunt puse în mod gratuit la dispoziția bibliotecilor facultăților. La 
programul de schimb pot participa diferite biblioteci, universități și institute științifice din România, Ungaria și din 
străinătate. 
 
Scopul donației este de a promova și populariza seriile revistei, și de a aprofunda relațiile cu alte instituții de învă-
țământ și/sau științifice. Donația se face în baza unei cereri din partea decanului, aprobată de directorul Editurii. 
 
 
Difuzarea electronică 
 
Difuzarea electronică a revistei universitare Acta Universitatis Sapientiae se face prin sistem Open Access (OA). 
Aceasta (inclusiv încărcarea și actualizarea continuă a site-ului revistei) intră în atribuțiile Editurii Scientia. 
 
Clasificarea revistei este Gold Open Access: autorii nu sunt remunerați pentru articole, iar descărcarea electroni-
că a numerelor revistei este gratuită.  
 
Versiunea electronică a numerelor este încărcată pe site-ul Universității, împreună cu lista bazelor de date în care 
sunt incluse seriile în cauză.  
 
Universitatea poate încheia contracte de colaborare cu diverse edituri, baze de date, biblioteci și depozite elec-
tronice în vederea publicării și distribuirii revistei. Contractele cu partenerii naționali și internaționali vor fi semnate 
de Rectorul Universității, care este și Redactor-șef al revistei. Respectarea contractelor încheiate este responsa-
bilitatea comună a Comitetului de Redacție, a redacțiilor de serii, a Editurii Scientia și a DCG. După caz, rezilierea 
contractului va fi aprobată de Consiliul de administrație la recomandarea Comitetului de Redacție. 
 

 
PROMOVAREA REVISTEI 
 
Se recomandă organizarea de către redacțiile seriilor de prezentări publice de numere, în scopul creșterii popula-
rității revistei și a extinderii relațiilor profesionale ale autorilor și redactorilor. 
 
Promovarea revistei pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn etc.) este sarcină comună a Editurii Scientia 
și a redacțiilor de serie. 
 

 
DISPOZIȚIE FINALĂ 
 
În cazul unor litigii privind drepturile de autor (rezultate din publicarea sau republicarea articolelor, plagiat etc.) 
responsabilitatea le revine autorilor. 
 
 
 
 

Prof. univ. dr. Tonk Márton 
Președintele Senatului 

 
 
 

Contrasemnează, 
Zsigmond Erika, consilier juridic 


