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Introducere 

Perioadele istorice îndepărtate au cunoscut şi ele încercări sporadice, de colaborare şi mai ales de 

comunicare, ale iniţiaţilor în tainele cunoaşterii. Părintele revistelor ştiinţifice este considerat germanul Henry 

Oldenburg (1618-1677), stabilit la Londra după anul 1652, un neobosit corespondent al importanţilor oameni de 

ştiinţă ai epocii sale. Secretar al Royal Society din 1663, el creează în 1665, ca editor şi publicist, primul jurnal 

ştiinţific din lumea civilizată! 

 

 

Fig.nr.1. Evoluţia numărului de publicaţii ştiinţifice de-a lungul anilor 

 

În decursul timpului a avut loc o dezvoltare spectaculoasă a numărului acestor adevărate tribune de 

prezentare periodică a rezultatelor ştiinţifice obţinute, dar şi a specializărilor pe domenii. În figura de mai sus 

sunt prezentate schematic aceste evoluţii. 

Bazele de date sunt  puternic interesate de ―înmatricularea‖, listarea şi chiar ierarhizarea tuturor 

publicaţiilor, oferind informaţii corecte amatorilor de statistici! Ca fapt divers, baza de date ISI Thomson Reuters 

are indexate (acoperite) 16.000 de titluri, reprezentând revistele  ştiinţifice recunoscute, în baza unor criterii dure 

de selecţie. 
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Obiectivele primordiale ale publicaţiilor stiinţifice sunt asigurarea, prezervarea şi circulaţia universală a 

contribuţiei în noutate şi adevăr, datorate  comunităţii oamenilor de ştiinţă. 

Comunicarea ştiinţifică sau, mai precis, comunicarea informaţiei ştiinţifice, a parcurs un drum anevoios, 

pornind de la prezentarea simplă, primitivă, anterioară secolului al XVII-lea, ca să ajungă la prezentarea 

sofisticată a zilelor noastre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1. Definirea misiunii strategice a unei reviste ştiinţifice  

Cine face (cum se realizează?) o mare/importantă revistă?  

Misiunea realizării/lansării unei reviste ştiinţifice nu este simplă, sub nici o formă!. Iar când se doreşte 

obţinerea unui rezultat spectaculos, respectiv o revistă la standarde internaţionale, apreciată şi indexată în 

baze de date recunoscute, sarcina devine covârşitoare! 

Totuşi nu trebuie să ne speriem şi sa blocăm entuziasmul. Lansarea unei reviste este un obiectiv 

perfect realizabil, pentru că, în definitiv, nu este o problemă de înaltă tehnologie, o mare investiţie sau o 

promovare de mare anvergură. Este o sarcină normală pentru cercetătorii de calitate, din mediul academic, 

perfect adecvată dezvoltării sistemice a ştiinţei! 

Jurnalele sunt fundamentate pe comunităţile profesionale pe care le deservesc. Ele sunt ca un 

organism viu şi se bazează pe editori, autori şi verificatorii lor, care, în fond, alcătuiesc această comunitate. Ele 

servesc comunitatea, atâta timp cât comunitatea poate obţine profit (plus valoare) intelectual din promovarea 

lor. Prin aceasta, comunitatea, la rândul ei, se evidenţiază cu proprietatea de brand (mai mare) a jurnalului şi 

vizibilitatea lui. Atât jurnalul cât şi comunitatea,  beneficiază implicit de acest lucru. 

Concepte importante 

- Revistele/publicaţiile să fie inovatoare în îmbunătăţirea serviciilor 

- Revistele de top sunt internaţionale, pentru ca ştiinţă însăşi este internaţională  

- Calitatea atrage/induce calitate 

- Un jurnal nu are nici o valoare, fără sprijinul activ al oamenilor de ştiinţă de nivel înalt 

Care sunt motivele pentru care cercetătorii contemporani doresc să devină autori publicaţi în reviste 

ştiinţifice? 

Am putea găsi cel puţin patru aspecte favorabile acestui demers: 

ÎNREGISTRARE: Să se înregistreze cu descoperirea făcută (ca fiind a lor), realizată de către aceştia la o 

anumită dată (referinţă în istoria ştiinţei) şi să se afirme neechivoc dreptul de proprietate şi de stabilirea unei  

priorităţi;  

VALIDARE: Pentru a obţine atestarea cercetării (şi, implicit, autorii înşişi), ca fiind de calitate verificată prin 

publicarea într-un jurnal cu standard recunoscut, dar şi pentru a se stabili o reputaţie certă, sau a putea fi 

recompensată; 

 

DIFUZARE: Pentru a permite colegilor lor luarea la cunoştiinţă a ceea ce au făcut/realizat, pentru a atrage 

recunoaşterea comunităţii şi ca o propunere de colaborare ulterioară;  

ARHIVARE: Pentru a lăsa o înregistrare permanentă a actului doveditor de cercetare ştiinţifică (articol, lucrare 

comunicată), de păstrare a renumelui obţinut etc.  

Cum aleg autorii un jurnal? 

 Deja ştiu aria de acoperire a subiectului articolului lor de cercetare, calitatea şi abordarea specifică; 



 

 

 Selectează setul de jurnale (cele mai apropiate), în termeni de acoperire a subiectului; 

 Asociază calitatea generală a articolului lor (cel mai bun, bun, OK) unei clase de jurnale (de top, mijlocii, 

situate în partea de jos a clasamentului) cu acelaşi subiect şi abordare; 

 Din clasa respectivă selectează un jurnal adecvat, proces bazat pe experienţa autorilor. 

La pregătirea şi lansarea unui nou jurnal trebuiesc cunoscute şi respectate câteva definiţii şi principii universale. 

Definiţia unui Jurnal cu Referenţi (Peer- Reviewed Journal) 

Un jurnal cu referenţi este acela care îşi supune majoritatea articolelor publicate unei evaluări de către 

experţi care nu fac parte din Comitetul Editorial. Numărul şi tipul de lucrări trimise pentru evaluare, numărul 

referenţilor, procedurile de evaluare şi modul de utilizare a recomandărilor referenţilor pot să varieze, de aceea 

fiecare jurnal trebuie să publice aceste politici în cadrul instrucţiunilor pentru autori, pentru beneficiul cititorilor şi 

al potenţialilor autori. 

Libertatea şi integritatea editorială 

Proprietarii şi editorii unui jurnal au un ţel comun: publicarea unui jurnal demn de încredere, realizat cu 

respect faţă de scopurile şi costurile sale. Cu toate acestea funcţiile proprietarilor şi ale editorilor sunt diferite. 

Proprietarii au dreptul de a numi sau de a demite editorii, au dreptul de a lua decizi financiare importante 

implicând editorii în acestea. Editorii pe de altă parte au autoritatea deplină în stabilirea conţinutului editorial al 

jurnalului. Acest concept de libertate editorială trebuie apărat de către editori chiar cu preţul poziţiei lor. Pentru a 

pune în practică libertatea editorială, editorul trebuie să aibă acces la cel mai înalt nivel al proprietarilor revistei 

şi nu la delegaţi. Ei trebuie să aibă un contract care stabileşte clar drepturile şi îndatoririle lor. 

Conflicte de interese  

Conflictul de interes cu privire la un anume manuscris există atunci când un participant la procesul de 

evaluare sau publicare - autor, referent, editor - are legături care ar putea influenţa judecata lor, chiar dacă 

aceasta se întâmplă sau nu. Cele mai importante sunt relaţiile financiare cu companiile medicale, apoi relaţiile 

personale, competiţia academică şi pasiunile intelectuale. Pentru că cititorii nu pot întotdeauna să detecteze 

influenţele din editoriale sau articole originale, unele jurnale nu acceptă manuscrise de la autori cu conflicte de 

interes. 

 

"Îngrijorarea" cu privire la rezultatele cercetărilor  

Autorii au obligaţia etică de a trimite spre publicare rezultate demne de încredere ale cercetării lor. Pe 

de altă parte editorii pornesc de la premisa că autorii raportează rezultate bazate pe observaţii oneste. Cu toate 

acestea poate apare o gravă problemă: frauda ştiinţifică. Dacă există îndoieli substanţiale despre onestitatea 

lucrării trimisă spre publicare sau deja publicată, atunci este responsabilitatea editorului să se asigure că 

această bănuială are baze reale (incluzând posibilitatea consultării autorilor). Cu toate acestea nu este sarcina 

editorului să facă o investigaţie completă; responsabilitatea o are instituţia în care s-a realizat studiul. Dacă 

instituţia informează deschis editorul despre publicarea unei lucrări frauduloase, atunci jurnalul va tipări 

neîntârziat o retragere a acestei publicaţii. Dacă răspunsul instituţiei nu este satisfăcător, editorul poate publica 

„an expression of concern" însoţită de explicaţii. Poate fi pusă în discuţie în acest caz validitatea publicaţiilor 

anterioare ale grupului sau instituţiei respective. 



 

 

Confidenţialitatea  

Manuscrisele trebuie evaluate de către referenţi cu maxim respect faţă de principiul confidenţialităţii. 

Atunci când trimit spre publicare manuscrisele lor, autorii pun la dispoziţia editorilor, cu încredere, rezultatele 

muncii lor ştiinţifice şi a efortului lor creator, de care pot depinde reputaţia şi cariera lor ştiinţifică. Referenţii au 

de asemenea drept de confidenţialitate, care trebuie respectat de editor. Confidenţialitatea poate fi încălcată 

doar în caz de fraudă, dar altfel ea trebuie onorată. Editorii nu au dreptul să divulge informaţii despre manuscris 

(primire, conţinut, statusul din procesul de evaluare, criticile referenţilor sau soarta finală a lucrării) altcuiva 

decât autorilor şi referenţilor. Editorii trebuie să comunice clar referenţilor ca manuscrisele trimise spre evaluare 

sunt un domeniu de comunicare privilegiată şi că sunt proprietatea privată a autorilor. De aceea: referenţii şi 

editorii nu au dreptul de a discuta public sau de asuma idei ale autorilor, înainte de publicarea articolului; 

referenţilor nu le este permis să facă copii ale manuscriselor, iar editorii nu au permisiunea să păstreze copii ale 

manuscriselor respinse. Există diverse opinii cu privire la anonimitatea referenţilor. Unii editori cer referenţilor lor 

să îşi semneze comentariile şi să le returneze autorilor, dar majoritatea lasă aceasta la latitudinea referentului. 

Dacă aceste comentarii nu sunt semnate, identitatea referentului nu este permis a fi dezvăluită. Unele jurnale 

publică comentariile referenţilor împreună cu manuscrisul. Această procedură poate fi acceptată însă doar cu 

acordul atât al autorilor cât şi al referenţilor. 

Publicitatea 

          Majoritatea jurnalelor cunoscute fac, într-un fel propriu, reclamă, constituită ca sursă care generează 

venituri editurilor. Acest procedeu este admis, dar nu este permis să influenţeze deciziile editoriale. Editorii 

trebuie să aibă libertatea şi responsabilitatea deplină pentru politica de publicitate. Cititorii trebuie să poată 

distinge cu uşurinţă între conţinutul de publicitate şi materialul ştiinţific. De asemenea trebuie evitată 

juxtapunerea materialului editorial şi a celui de publicitate tratând aceleaşi produse sau subiecte. De asemenea 

materialul de publicitate nu poate fi vândut jurnalului ca să apară ca un articol particular. Jurnalele nu pot face 

publicitate la produse care s-au dovedit a influenţa negativ sănătatea, ca de exemplu, tutunul. 

Suplimentele 

Suplimentele sunt colecţii de lucrări care tratează teme distincte, sunt publicate ca număr separat sau 

ca a doua parte a unui număr obişnuit şi sunt de obicei finanţate din alte surse decât cele obişnuite ale 

jurnalului. Suplimentele pot servi unor scopuri utile: educaţie, schimb de informaţie din domeniul cercetării, 

acces facil către un conţinut dîntr-un domeniu precis, ameliorarea cooperării dintre companii şi instituţii 

academice. Datorită surselor diferite de finanţare, conţinutul suplimentelor poate reflecta influenţe în alegerea 

temelor şi a punctelor de vedere. Editorii au (de aceea) obligaţia de de a lua în considerare următoarele 

principii: 

1. Editorul trebuie să aibă responsabilitatea deplină pentru conţinutul suplimentului. El are dreptul de a 

aproba numirea unui editor de supliment şi trebuie să îşi păstreze autoritatea de a respinge lucrări.  

2. Sursele finanţării cercetării, a reuniunii şi a publicaţiei vor fi clar expuse la un loc bine vizibil. Oricând 

este posibil, finanţarea trebuie să provină de la mai mult de un sponsor.  

3. Publicitatea în cadrul suplimentului trebuie să urmeze aceleaşi reguli ca şi în restul jurnalului.  

4. Editorii jurnalului şi ai suplimentului nu trebuie să accepte favoruri personale sau compensaţii excesive 

din partea sponsorilor.  

5. Publicarea secundară în suplimente trebuie identificată clar prin citarea lucrării originale. Publicarea 

redundantă trebuie evitată. 



 

 

Rolul secţiunii de corespondenţă  

Toate jurnalele care se respecta, trebuie să aibă o secţiune care să publice comentarii, întrebări sau 

critici relativ la articolele publicate şi unde autorii vizaţi pot (imediat) răspunde. Lipsa unei asemenea secţiuni 

neagă posibilitatea cititorilor de a răspunde articolelor în acelaşi jurnal care a publicat lucrarea originală. 

 



 

 

2. Noi tehnologii în publicarea ştiinţifică  

Deşi astăzi par (vechi) cutume impunătoare, multe din „legile‖ dure care funcţionează în publicistica 

ştiinţifică internaţională au mai puţin de o jumătate de secol de utilizare. Astfel în anul 1978,  câţiva editori de 

reviste medicale s-au întâlnit neoficial la Vancouver, Canada, pentru a stabili un ghid general al formatului 

manuscriselor trimise pentru publicare la jurnalele lor. Grupul a devenit cunoscut ca Grupul de la Vancouver. Ei 

au redactat propriile lor condiţii pentru redactarea manuscriselor, incluzând formatul referinţelor bibliografice 

promovate de National Library of Medicine (publicate prima dată în 1979). Grupul s-a dezvoltat, devenind 

Comitetul Internaţional al Editorilor de Jurnale Medicale (The World Association of' Medical Editors). Întâlnirile 

se desfăşoară anual, problemele discutate depăşind în unele cazuri pe cele legate strict de publicarea 

articolelor. Au fost publicate mai multe ediţii ale Cerinţelor uniforme pentru publicarea manuscriselor în jurnalele 

biomedicale, iar problemele de altă factură au fost emise ca declaraţii separate. Actual în lume sunt peste 500 

de Jurnale medicale care adera la aceste Cerinţe. Este important de subliniat că aceste cerinţe au un caracter 

„imperativ‖ opţional. 

2.1. Standarde de publicare 

Standardele sau cerinţele uniforme pentru publicarea manuscriselor în jurnalele ştiinţifice internaţionale 

reprezintă instrucţiuni către autori asupra redactării manuscriselor, dar nu către editori asupra stilului publicaţiei. 

Cu toate acestea multe jurnale au preluat mai multe elemente de stil al publicaţiei, graţie tendinţei de unificare 

practicată de editori. 

Dacă autorii redactează manuscrisul în stilul specificat în aceste cerinţe, editorii jurnalelor din acest 

grup nu vor returna manuscrisele pentru schimbări de stil înainte de a evalua manuscrisul pentru publicaţie. Mai 

departe însă, în procesul de publicaţie, jurnalele vor modifica manuscrisele acceptate pentru a le face conforme 

cu detaliile propriului stil de publicare. 

Autorii care trimit spre publicare manuscrise la un jurnal din acest grup nu vor redacta lucrarea în stilul 

propriu al jurnalului, ci conform cu Cerinţele uniforme. Autorii însă vor urma şi cerinţele specifice jurnalului 

respectiv, ca de exemplu tipul articolelor. Jurnalele în cauză trebuie să prezinte, în propriile instrucţiuni pentru 

autori, că acestea sunt conforme cu Cerinţele uniforme pentru publicarea manuscriselor în jurnalele biomedicale 

şi să citeze o versiune publicată a acestora. 

 

Publicarea pe Internet a informaţiilor/articolelor din Jurnale  

Publicarea electronică (inclusiv Internetul) este considerată publicare. Autorii şi editorii jurnalelor care 

publică informaţii şi/sau articole ştiinţifice pe Internet trebuie să urmeze regulile generale stabilite pentru Autorii 

care trimit Articole la Jurnalele respective. Natura Internetului pretinde însă cerinţe speciale în cadrul acestor 

reguli bine codificate.  

Site-urile trebuie să indice cel puţin: 

1. numele editorilor, autorii, apartenenţa lor, conflictele de interes;  

2. bibliografia sau alte surse ale conţinutului manuscrisului;  

3. informaţii despre copyright.  



 

 

Link-ul de la un site Internet la un altul poate fi perceput ca o recomandare a calităţii celui de-al doilea 

site. Prin urmare jurnalele trebuie sa fie precaute în realizarea de link-uri către alte site-uri. Dacă link-urile către 

alte site-uri sunt datorate unor consideraţii financiare, atunci aceasta informaţie trebuie stipulată clar. 

Pachetul de Template-uri pentru reviste 

Conţine ansamblul de funcţionalităţi prin care echipele editoriale ale revistelor româneşti vor putea să îşi 

asigure cu usurinţă prezentarea pe web a revistei, utilizând template-uri care vor necesita doar mici 

particularizări simplu de realizat. Principiul de bază va fi acela de a permite echipelor editoriale să se 

concentreze pe conţinutul ştiinţific al revistei, realizarea şi distribuţia variantei web a acesteia cât şi prezentarea 

pe web a publicaţiei fiind formalităţi simplu de îndeplinit. 

Modul de prezentare on-line 

Modulul asigură un ajutor important revistelor ce nu deţin o echipă tehnico-editorială dedicată mediului 

online. În cadul acestui pachet se oferă facilităţile necesare pentru asigurarea unei prezenţe online 

corespunzătoare. Configurarea acestei prezenţe se realizează prîntr-un set de interfeţe vizuale ce se pliază pe 

fiecare domeniu specific în parte – minim 9 machete grafice (template-uri).  

Elementele grafice ce ţin de identitatea vizuală a revistei şi structura paginii web vor putea fi 

customizate în funcţie de dorinţa editorului, site-ul fiecărei publicaţii putând avea în acest mod un aspect 

propriu. Pentru asigurarea prezenţei web, pachetul va include de asemenea funcţionalităţi specifice pentru 

customizarea următoarelor aspecte specifice:  

Informaţii revista - Permite introducerea şi actualizarea informaţiilor de prezentare a publicaţie;  

Contacte redactie (echipa editoriala, autori etc) - Permite scrierea echipei editoriale, a autorilor şi 

colaboratorilor revistei. Fiecărei persoane i se vor putea asocia un profil precum şi detaliile de contact;  

Informaţii pentru autori (ghid autori) - Asigură comunicarea cât mai clară către autori a regulilor şi 

procedurilor stabilite de echipa editorială (ex: lungimea articolelor, formatele acceptate, style guide etc). Oferă 

toate informaţiile necesare autorilor pentru a asigura realizarea unor articole de calitate; 

Informaţii pentru ―recenzori‖ (ghidul specific) - Asigură informarea echipei de evaluare şi controlul 

conţinutului ştiinţific al revistei asupra regulilor de lucru şi comunicare cu autorii şi echipa editorială. Prezintă 

modul de realizare a evaluărilor; 

Politica de etică a revistei şi informaţii asupra modului de tratare a încălcărilor acesteia; 

Anunţuri ale revistei - Asigură un mecanism de publicare de anunţuri de interes general pentru 

comunitatea de cititori ce vizitează site-ul revistei; 

Alerte pentru cititori - Asigură alertarea cititorilor (pe baza de opţiune) la apariţia unor noi 

numere/volume sau articole în cadrul revistei (se pot definii criterii de alertare). Alerta grup ţintă – pentru fiecare 

revistă grupul de persoane interesate ce s-au înregistrat/abonat pentru informare priviind revista trebuie să 

poată fi anunţat de apariţia unor numere noi sau alte informaţii cheie puse la dispoziţie de revistă. 



 

 

2.2. Template publicare articol (LaTeX, etc ) 

Vom prezenta rolul template-urilor în publicarea articolelor ştiinţifice, implicarea lor în creşterea calităţii 

prezentării şi implicit a revistei, acompaniate de câteva exemple edificatoare. 

Latex-ul, scris ca LaTeX în varianta text, este un sistem de preparare a documentului, care permite 

tipărirea în format electronic cu ajutorul limbajului de programare (TeX). 

LaTeX a fost creat de Leslie Lamport în 1984 la SRI Internaţional şi în timp a devenit principala metodă 

pentru programarea în TeX. Datorită capacităţilor de a programa în amănunt orice aspect care ţine de 

publicarea unui material (articol, carte, tratat, broşură), LaTeX este folosit în general în mediul academic de 

către matematicieni, ingineri etc, dar şi în mediul comercial, datorită costurilor reduse de utilizare (LaTex şi TeX 

sunt gratuite; TeX este eliberat de către creatorul său, Donald Knuth, în domeniu public). LaTeX permite 

programarea aspectelor necesare în desktop publishing, inclusiv tabele, figuri şi imagini, referinţe încrucişate, 

bibliografie şi note bibliografice. 

Din punct de vedere al limbajului de programare, LaTeX este un limbaj de programare de nivel-înalt, util 

în a accede la toate resursele limbajului TeX. Deoarece TeX este un limbaj de programare de nivel scăzut s-a 

dovedit a fi destul de dificil de utilizat de către utilizatorii comuni, motiv pentru care LaTeX a fost construit 

special pentru a permite oricărui utilizator să beneficieze de puterea limbajului TeX. 

Versiunea curentă este (LaTeX2e). LaTeX, ca şi TeX, este un program liber. 

Spre deosebire de diferitele programe de redactare WYSIWYG, LaTeX permite autorului să 

urmărească doar conţinutul textului, lăsând forma acestuia în grija sistemului de tipărire. Prepararea 

documentului pentru tipărire se face ţinând cont de o structură logică a textului prin apelul la diferiţi termeni 

intuitivi ca: title (titlu), chapter (capitol), (section) secţiune, bibliography (bibliografie), table (tabel), (figure) figură 

etc. Chiar dacă conceptul general este acela de a despărţi forma de conţinutul textului, LaTeX permite totodată 

şi reglaje de mare fineţe acolo unde este nevoie (de exemplu în aranjarea textului în rând şi în pagină). 

LaTeX este în general distribuit alături de TeX şi sunt disponibile variante pentru sistemele de operare 

Linux, Unix, Windows şi MacOS X. Distribuţii TeX/LaTeX disponibile sunt: TexLive (multiplatformă), teTeX 

(unix), fpTeX, MiKTeX (Windows), CMacTeX, şi OzTex (Macintosh). Din punct de vedere al tipurilor de fişiere 

create, distribuţiile pot fi împărţite în două categorii: cele care creează fişiere în format DVI, şi cele care creează 

fişiere de tip PDF. Fonturile utilizate, Computer Modern, au fost create de Donald Knuth, şi oferă acelaşi aspect 

specific ca al fişierelor create cu TeX. 

LaTeX este distribuit sub licenţă free software license, LaTeX Project Public License (LPPL). LPPL nu 

este compatibilă cu GNU General Public License, având ca cerinţă principală ca orice modificare a fişierelor să 

fie însoţită de Schimbărea numelui fişierului. Există o versiune în lucru a LPPL care va fi compatibilă cu licenţa 

GPL. LPPL este în conformitate cu DFSG începând cu versiunea 1.3. 



 

 

Editoare şi IDE 

Există mai multe editoare şi medii integrate de dezvoltare (IDE) disponibile. 

 AUCTeX: un pachet pentru scrierea şi formatarea fişierelor TeX/LaTeX pentru GNU Emacs  şi  XEmacs  

 BaKoMa TeX: Editor comercial LaTeX  

 Euphoria: IDE util pentru scrierea documentelor mari (homepage)  

 iTeXMac: Editor şi vizualizator gratuit pentru Mac OS X.  

 jEdit: Editor avansat open source scris în Java, cu suport UTF8 şi Unicode disponibil pentru mai toate 

platformele. Suportă LaTex prin intermediul unui plugin.   

 Kile: IDE proiectat pentru KDE  

 LaTeXiT: editor gratuit pentru Mac OS X  

 LEd: IDE pentru MS Windows util în scrierea rapidă a documentelor TeX/LaTeX  

 LyX: IDE WYSIWYM  

 SciWriter: Editor WYSIWYM bazat pe XML. Permite exportare în XHTML+MathML şi LaTeX 

(homepage)  

 Scientific Notebook: Editor WYSIWYM compatibil cu MuPAD şi Maple computer algebra system.  

 TeXlipse: Editor LaTeX cu sursă deschisă (open source) pentru Eclipse (Homepage)  

 Texmaker: Editor LaTeX permite scrierea fişierelor pe mai multe platforme: Windows, Mac OS X şi Unix 

(GNU/Linux binary). Este eliberat sub licenţă GPL license  

 TeXnicCenter: IDE care rulează sub MS Windows eliberat sub GPL  

 TeXShop (GPL - Mac OS X)  

 TeXworks (GPL - Windows, GNU/Linux, Mac OS X)  

 Vim LaTeX suite (homepage)  

 WinEdt: IDE pentru Windows 9x/NT4.0/2000/XP  

 WinShell: IDE pentru Windows 9x/NT4.0/2000/XP  

 Winefish: Editor LaTeX GTK+, bazat pe Bluefish HTML editor (homepage)  

Unelte şi pachete  

 Beamer (LaTeX): LaTeX-beamer Create sophisticated, structured presentations and slides using 

LaTeX.  

 LaTeX2RTF: Translator program which is intended to convert a LaTeX document into the RTF format  

Tutoriale 

 Ghid LaTeX în limba română  

Cărţi 

 Mittelbach, Frank, and Goossens, Michel (2004). The LaTeX Companion, Second Edition, Addison-

Wesley. ISBN 0-201-36299-6.. Resursă pentru utilizatorii intermediari şi avansaţi LaTeX  

 Lamport. LaTeX: A document preparation system, 2nd edition User's guide and reference manual. 

ISBN.  

 Kopka, Helmut and Daly, Patrick W.. Guide to LaTeX. ISBN 0-321-17385-6.  

 D. F. Griffiths. Learning LaTeX., câteva pagini disponibile aici  

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AUCTeX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Emacs&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=XEmacs&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=BaKoMa_TeX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Euphoria&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ITeXMac&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=JEdit&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kile&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeXiT&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LEd&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WYSIWYM&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=SciWriter&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WYSIWYM&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MathML&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific_Notebook&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WYSIWYM&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MuPAD&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Maple_computer_algebra_system&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXlipse&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclipse_(software)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Texmaker&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXnicCenter&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXShop&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXworks&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX_suite&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WinEdt&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WinShell&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Winefish&action=edit&redlink=1
http://www.fil.unibuc.ro/~solcan/wt/gwltx.pdf
http://www.latex-project.org/guides/books.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C5%A3e_%C3%AEn_c%C4%83r%C5%A3i/0201362996
http://www.latex-project.org/guides/books.html
http://www.latex-project.org/guides/books.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C5%A3e_%C3%AEn_c%C4%83r%C5%A3i/0321173856
http://www.amazon.com/gp/reader/0898713838


 

 

Ghiduri în funţie de platforme 

 LaTeX, Emacs etc. for your PC (HTML) Un ghid despre utilizarea distribuţiei LaTeX, Miktex şi a 

editorului Emacs, sub Windows  

 TeX on Mac OS X Ghid de utilizare TeX/LaTeX sub MacOS.  

În exemplul de mai jos este redat un model de text introdus în format LaTeX!  

Documentaţie Latex CEJP 

%% created by JCW 10 Nov 00 

%% simple latex notepad. Enter title where indicated, and put body of 

%% text inside verbatim environment. Body text will be formatted as typed. 

 

\documentclass[10pt,a4wide]{article} 

 

\begin{document} 

\thispagestyle{empty} 

 

%%adjust to suit 

 \addtolength{\topmargin}{-1.7cm} 

 \addtolength{\oddsidemargin} {-3.7cm} 

 \addtolength{\evensidemargin}{-3.5cm} 

 \setlength{\textheight}{26cm} 

 \setlength{\textwidth}{13.7cm} 

 

 

\begin{center} 

{\Large\bf Title here} %%put title here 

\end{center} 

\vspace{.2cm} 

  

%% put all notes between the begin_verbatim/end_verbatim commands 

%% all output will be formatted as typed 

\begin{verbatim} 

Put notes here. All output will be formatted as typed 

 

\end{verbatim} %% don't put any text beyond here 

\end{document} 

 

 

http://www.math.auc.dk/~dethlef/Tips/preparation.html
http://ii2.sourceforge.net/tex-index.html


 

 

Documentul Latex original al articolului “Two-dimensional diffusion model for the biopolymers 

dynamics at nanometer scale” 

 

% \documentclass[CEJP,DVI]{cej} % use DVI command to enable LaTeX driver 

\documentclass[CEJP,PDF]{cej} % use PDF command to enable PDFLaTeX driver 

\usepackage{layout} 

\usepackage{amsmath} 

\usepackage{textcomp} 

\usepackage{graphicx} 

 

%% Place article title here: 

\title{Two-dimensional diffusion model for the biopolymers dynamics at nanometer 

scale} 

 

%% Place for inserting article cathegory: Research Article, Rapid Communication, 

Communication or Review Article 

\articletype{Research Article} 

 

\author{Viorel-Puiu~Paun\inst{1}\email{paun@physics.pub.ro}} 

 

\institute{ 

     \inst{1}''Politehnica'' University of Bucharest, Faculty of Applied Sciences, 

Physics Department I,\\ 

     313 Splaiul Independentei Street, 060042 Bucharest, Romania 

          } 

 

%% Please type your abstract here. 

\abstract{În this paper the driven transport of linear polymers through a nanopore 

is presented. Biopolymer physical behavior în an external electric field is 

modeled and its motion is simulated by the "Langevin impulse" integrator method. 

În fairly wide limits, the polymer translocation time is inversely proportional 

with the electric field's intensity and directly proportional with the polymer 

chain's length. } 

 

%% Keywords should be separated by \*\ sign 

\keywords{transport phenomena \*\ Langevin equation \*\ nanometer pore \*\ 

translocation time} 

\pacs{} 

 

 

\begin{document} 

\maketitle 

 

%% ################################################################### 

 

\section{Introduction} 



 

 

 

The polymer transport process through a membrane with nanometer pores has been 

intensively studied \cite{journal-1}-\cite{journal-4}. A quick analysis shows that 

the principal sources which trigger the translocation activity are the chemical 

potential difference, the selective adsorption on one side of the membrane, or the 

applied voltage. A lot of \emph{în vitro} well-known experiments have shown that 

the single-straned DNA and RNA molecules can be driven through an $\alpha$-

hemolysin membrane channel with the help of an external electric field. 

Brownian dynamics simulation is the most used molecular simulation method for the 

biopolymers transport processes simulation. The displacement mechanism of 

particles which follow Brownian motion is described by Langevin equation. The 

general dynamics of each monomer results from the random bombardment of solvent 

molecules.  În this conception the monomer motion is a Brownian motion, evidently. 

According to the announced scenario, any linear polymer molecule contains \emph{N} 

monomers, each of size \emph{a} (or \emph{a} is the bead-bead equilibrium 

distance) is virtually forced to move from a \emph{cis} zone to a \emph{trans} 

zone through a pore of nanometer dimensions. Actually, the generic nanopore is a 

cylindrical tube of length L and diameter D. The potential energy of 

polynucleotides is $U=U_{LJ} +U_{FENE} +U_{el}$, where $U_{LJ}$ is \emph{LJ} 

(Lennard-Jones) potential, $U_{FENE}$ is \emph{FENE} (Finite Extension Nonlinear 

Elastic) potential and $U_{el}$ is electric potential energy \cite{journal-5}, 

\cite{journal-6}. 

 

 

\section{Theoretical part} 

 

For easily understandable reasons, but especially because it is computationally 

less demanding than ordinary Newtonian Molecular Dynamics (MD), the Langevin 

equation is the most used model în the macromolecular simulation problems 

\cite{journal-6}. 

A classical formulation of Langevin differential equation, for some scalar $\gamma 

\geq 6$, is the expression 

 

 

\[\left\{ 

\begin{array}{l l} 

  dx=vdt \\ 

 

 



 

 

Varianta iniţială a textului, fără transcrierea (obligatorie) în Latex ! 

 



 

 

Varianta finală publicată în CEJP, conformă documentului Latex anterior! 

 
 



 

 

3. Aspecte bibliometrice ale publicaţiilor ştiinţifice  
 

ISI a fost fondată în anul 1958 de către Dr.Eugene Garfield şi este localizată la Universitatea din 

Philadelphia. Principalul obiectiv ISI este de a furniza o acoperire cuprinzătoare a celei mai importante şi 

influente părţi din cercetarea mondială. Asa cum am precizat anterior, baza de date ISI cuprinde în prezent mai 

mult de 16.000 de reviste internaţionale din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor sociale, artei şi ştiinţelor 

umaniste. Indicii ISI completează datele bibliografice pentru fiecare problematică cuprinsă în baza de date ISI, 

incluzând rezumatele autorilor în limba engleză, adresele autorilor şi editorului, precum şi referinţele citate ale 

fiecărei reviste. Pe parcursul ultimilor 30 de ani, Institutul pentru Ştiinţa Informării  s-a dovedit a fi unul dintre 

principalele centre de cercetare mondială în domeniul informatizării şi al tehnologiei informaţiei. 

3.1. Politica activă de promovare a articolelor – citarea în alte publicaţii ISI – Cross 

Citation 

Iniţial, sistemul ISI a avut drept unică preocupare clasificarea revistelor de specialitate, în funcţie de 

impactul pe care acestea îl produc în lumea ştiinţifică. Impactul unei reviste este cuantificat şi măsurat prin 

intermediul numărului de citări ale articolelor apărute în acea revistă. Cu cât interesul faţă de o anumită idee 

este mai mare, cu atât numărul celor care o citează ca sursă de informare este mai mare. Vom preciza ulterior 

specificul acestei atitudini.  

O dată cu dezvoltarea bazei de date, sistemul ISI a început să efectueze clasificări ale oamenilor de 

ştiinţă, universităţilor, sau chiar ale ţărilor, în funcţie de numărul de articole publicate şi mai ales în funcţie de 

numărul total de citări ale articolelor apărute într-un anumit domeniu. Indicele cantitativ adoptat este bazat pe 

citarea articolelor în alte publicaţii ISI, ca acţiune de promovare a articolelor şi a revistelor, între ele, mai ales 

prin Cross Citation. Nu putem nega nici rolul Self-Citation, care presupune că ―opera‖ autorului său, cel puţin 

tematica respectivă, are continuitate şi a fost aprofundată! 

Astăzi indicii scientometrici luaţi în considerare, la o recunoaştere naţională sau internaţională, sunt 

legaţi de numărul de lucrări/articole pulicate în reviste ISI şi de numărul de citări ale unui articol, autor, tot în 

reviste cotate ISI. 

3.2. Creşterea factorului de impact (IF) 

Înainte să  discutam despre creşterea factorului de impact (Impact Factor), trebuie să răspundem unei 

intrebări simple: 

Ce este  factorul de impact ? 

Vom încerca definirea, calitativă şi cantitativă, a acestui indicator important. 

Factorul de impact poate fi:  

- măsură normalizată a  citărilor articolelor publicate în revista respectivă. 

- numărul de citări ale articolelor dîntr-un jurnal (pe o perioadă  de timp)  

împărţit la numărul de elemente/articole (citabile) publicate în cursul aceleiaşi perioade.  

În cazul revistelor ISI factorul de impact se refera la o perioada de timp de peste doi ani. 

 Factorul de impact variază în funcţie de: 

- obiectul acestor reviste/jurnale;  



 

 

- tipul de jurnal  şi de articol;  

- dimensiunea jurnalului;  

- fereastra de citare.  

De-a lungul timpului el poate avea fluctuaţii importante, legate de politica revistei, conjunctura sau de  

reorientarea cercetării ştiinţifice spre alte subiecte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3.4. Indicele Hirsch 

Indicele Hirsch sau h-index a fost propus de J.E. Hirsch şi dezvoltat în lucrarea sa publicată în 

Proceedings-ul Academiei Naţionale de Ştiinţe din Statele Unite ale Americii, 102 (46): 16569-16572 , pe 15 

noiembrie 2005. 

El se bazează pe o listă de publicaţii clasate în ordinea descrescătoare a numărului de citări. Valoarea lui h este 

egală cu numărul de lucrări (N), în lista respectivă,care au fiecare N sau mai multe citătari. Această 

măsurătoare este utilă în Scientometrie, deoarece evidenţiază ponderea (deseori disproporţionată) a 

documentelor intens citate, faţă de documentele care nu au fost încă citate. 

Reprezintă o modalitate de comparaţie, a activităţii şi producţiei de articole ştiinţifice, pentru numeroşi 

cercetători. 

Totuşi, indicele Hirsch nu are semnificaţie decât pentru autorii articolelor din acelaşi domeniu de specialitate! 

Calcularea Indicelui Hirsch 

Mă voi referi strict la definiţii şi exemple din repertoriul Web of Science. 

Valoare acestui indice/factor se bazează pe durata abonamentului la baza de date ISI Web of Science  şi de 

timespan-urile (o lună, ultimul an, toţi anii etc.) selectate. Elementele care nu apar pe pagina de rezultate nu vor 

fi incluse în calcul. În cazul în care adâncimea abonamentului este de 10 ani, valoarea indicelui se bazează pe 

această profunzime, chiar dacă un autor poate să fi publicat articole cu mai mult de 10 de ani în urmă. Mai mult 

decât atât, calculul include doar elementele din baza ISI Web of Science. Cărţile şi articolele din revistele non-

acoperite ISI nu sunt incluse.  

În exemplul prezentat pe larg, indicele h=4 pentru că sunt numai 4 articole, cu 4 sau mai multe citări 

fiecare, aflate deasupra liniei verzi.  Autorul incriminat este regretatul profesor universitar de fizică Serban 

Tiţeica! Domnia sa a fost Academician (1955-1985) şi Vicepreşedintele Academiei Romane, în perioada 1963-

1985. 

Deşi au trecut mulţi ani de la apariţia primului articol publicat în 1935, numărul de citări (46) este mic, ca 

şi numărul de citări totale (86), raportat la autori din aceeaşi perioadă sau din perioada modernă.  

Indicele Hirsch este folosit astăzi pentru compararea cantitativă a activităţii publicistice a autorilor dîntr-un 

domeniu şi la stabilirea unor clasamente, sau a unor ierarhii. Însăşi Fundaţia Nobel recunoaşte că se orientează 

în stabilirea listelor anuale de cândidaţi la Premiul Nobel pe acest indicator. Selecţia începe de la h=50!  

Douăzeci şi cinci de laureaţi ai citărilor ISI Thomson, "Thomson Reuters Citation Laureats ", au fost recunoscuţi 

pentru contribuţia lor la dezvoltarea ştiinţei, prin obţinerea Premiului Nobel. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Prin comparaţie, actualul Preşedinte al Academiei Române Ionel Haiduc, profesor universitar de chimie, are 

h=31. 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

4. Politicile de copyright 

4.1. Definirea categoriei de text ştiinţific plagiat 

În prezent se poate observa o recrudescenţă a acţiunilor (dovedite) de plagiat. Revistele (din toate 

categoriile) împreună cu editorii lor au recunoscut o creştere a numărului de cazuri de plagiat, faţă de anii 

anteriori.  În acest sens, atenţia trebuie marită în/la publicarea articolelor primite şi fenomenul de ―rapt‖ ştiinţific, 

trebuie eradicat. 

"Plagiatul" poate fi definit ca fiind: 

- copierea literală în întregime a unui  alt articol sau unui alt text, publicate anterior; 

- copierea literală a unei porţiuni mari din articolul/lucrarea altei persoane; 

- parafrazarea consistentă/de fond a operei/lucrării unei alte persoane.  

În toate aceste cazuri, autorii articolelor copiate sau reproduse fără acordul lor, pot avea, de asemenea, 

pretenţii legale cu privire la încălcarea drepturilor de autor, sau de încălcări ale drepturilor lor morale. 

1. Dicţionar de neologisme: 

A plagía, vb. tr.= A lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva, prezentându–le drept creaţie proprie; a publica 

pe numele său fragmente din lucrarea altuia (fr. plagier). 

2. Dicţionar explicativ: 

A plagi//á ~éz tranz. (mai ales texte literare sau textele ştiinţifice strãine) =A reproduce integral sau parţial, 

prezentând drept creaţie personalã; a copia. 

În legislaţia americană referitoare la drepturile de autor se consideră plagiat utilizarea repetată a mai 

mult de 8 cuvinte, fără precizarea sursei originale, considerând că în acest fel lucrarea plagiată este prezentată 

ca o lucrare originală. 

Un text poate fi reprodus ad literam, daca este citat. În categoria  texte citate se incadreaza textele care nu 

depăşesc 400 de cuvinte. 

4.2. Problematica proprietăţii intelectuale asupra articolelor 

În general, dreptul de autor este dreptul deţinut asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, 

precum şi dreptul asupra oricăror altor asemenea opere de creaţie intelectuală. Dreptul de autor este 

recunoscut şi garantat în condiţiile prezentate de legile speciale existente. Acest drept este legat de persoana 

autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. 

Definim ca operele ştiinţifice, scrise sau orale, comunicările şi studiile ştiinţifice,  proiectele şi 

documentaţiile ştiinţifice, precum şi cursurile universitare sau manualele şcolare!  

În particular, dreptul de autor se referă şi la dreptul deţinut asupra unui articol ştiinţific original, 

considerat ca operă de creaţie intelectuală, publicat într-o revistă de specialitate! 



 

 

Legea copyright-ului permite autorilor, (oameni de ştiinţă, compozitori, fotografi, pictori etc.) să 

controleze modul de utilizare sau de reproducere a operei lor. Perioada de protecţie a dreptului de autor, 

prevăzută de legislaţia europeană este pe toată durata vieţii autorului,  cu o prelugire de 70 de ani de la deces.  

Pentru detalii se poate consulta „Legea nr. 8/1996‖ ( publicată în Monitorul Oficial, nr. 60, partea I), 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe! 

De interes particular sunt capitolul II  („Subiectul dreptului de autor‖), capitolul V („Durata protecţiei 

drepturilor de autor‖) şi capitolul VI  („Limitele exercitării dreptului de autor‖). 

Dăm mai jos un exemplu de protejare intelectuală legală a Companiei Thomson Reuters, proprietara 

platformei ISI Web of KnowledgeSM. 

 

‖ © 2009 Thomson Reuters. Toate drepturile rezervate. Republicarea sau redistribuirea conţinutului 

produselor Thomson Reuters, inclusiv prin încadrarea sau utilizarea în alte mijloace similare, este interzisă fără 

acordul prealabil scris al Thomson Reuters. "Thomson Reuters" şi logo-ul Thomson Reuters sunt mărci 

comerciale ale Thomson Reuters şi ale companiilor  sale afiliate.‖ 

Observaţie importantă 

Ab initio, trebuie obţinut dreptul de  reproduce  a următoarelor categorii de materiale:  

a) texte-citate extinse (care depăşesc 400 de cuvinte),  

b) imagini (ilustraţii, fotografii, desene etc.),  dacă acestea sunt protejate prin copy-right. 

 

Ciclul de viaţă al proprietăţii intelectuale 

Ciclul complet conţine în mod necesar etapele următoare: 

- Cercetare & Inovare 

- Aplicare & Urmărire 

- Menţinere şi Monitorizare 

- Licenţiere şi Comercializare 

- Protecţie şi Revendicare 

4.3. Contractarea autorilor 

Este un proces important de delegare a drepturilor de autor, care are loc pe baza unui contract!  

Înainte de publicarea  articolului în revistă, va avea loc transferul dreptului de autor de la autori  la 

revistă. Este obligatoriu pentru toate articolele din revistă şi constă în semnarea unui contract exclusiv, între 

autori şi revistă. 

Contractul este act cu putere juridică recunoscută, menit să protejeze (pe fond) revista care publică, de 

atitudinile autorului-post publicare, în principiu! 

 

 

 

 



 

 

Vă prezentăm mai jos un astfel de contract, numit frecvent „Transfer of Copyright Agreement‖. 

 

Model de contract, recomandat de specialişti, pentru utilizarea curentă 

 
 
 
 
 



 

 

5. Revizuirea Pre-Print (Proofing) 

Microsoft Office Proofing Tools reprezintă un pachet de completare, ce conţine instrumente de 

verificare pentru 30 de limbi — de exemplu, corectură de fonturi, ortografică şi gramaticală, liste de 

Autocorectie, reguli de Rezumare automată (numai pentru Microsoft Word), dicţionare pentru traduceri, iar, 

pentru limbile asiatice, Editori ai metodei de intrare (IME). 

 

 5.1 Standardul Britanic de semnalistică în revizuirea pre-print 

SEMNIFICAŢIE INDICATOR PE TEXT 
ÎNSEMNARE DE 

MARGINE 
DESCRIERE 

Nici o corecţie pe această 
pagina  

 

Indică faptul că pagina a fost verificată 

Păstrează nemodificat 

  

Utilizat pentru a anula 

o instrucţiune adăugată eronat 

Elimină semnele apărute 
eronat 

  

Poate fi aplicat pentru erorile de 

tipărire 

Referire la autoritatea  

  

În cazul în care corectorul  este 
nesigur asupra denumirii sau unde 
ghidul de stil  face referire la o 
modalitate de referire 

Inserează un nou text 

  

 

Inserează un text 
suplimentar 

  

Un text suplimentar existent pe o foaie 
separată marcată cu o litera de 
referinţă (A) 

Ştergere 

  

 

Schimbă caracter 

  

 

Schimbă succesiunea de 
caractere 

 
 

Semnele verticale de la sfârşitul liniei 
ajuta la indicarea delimitărilor 

Utilizare greşită a fontului, 
înlocuire cu fontul corect 

  

Poate fi folosit pentru atribuirea unui 
stil sau pentru a respecta specificaţiile 

Introduce punct 

  

Cercurile ajută la indentificarea 
caracterul care ar putea fi greşit într-
un loc 

Introduce două puncte 
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Introduce  punct şi virgulă 

  

 

Introduce virgulă 

  

 

Introduce ghilimele simple 

  

Semnul suplimentar situat sub 
semnele de punctuaţie ajută la 
indicarea poziţiei din superscript 

Introduce ghilimele duble 

  

Introduce apostrof 

  

Schimbă caracterul din 
poziţia  standard în super-
script or sub-script   

 

  

 

Schimbă în litere italice 

  

 

Schimbă în fontul  bold 

  

 

Schimbă în fontul bold italic 

  

 

Schimbă în majuscule 

  

 

Schimbă în majuscule mici 

  

Unele fonturi au şi un subset ce 
conţine majasculelele mici 

Schimbă iniţialele în 
majuscule, iar restul în 
majuscule mici   

Schimbă majusculele în 
litere mici 

  

 

Schimbă majusculele mici  în 
litere mici 

  

 



 

 

Schimbă din fontul italic în 
cel roman 

  

 

Începe un paragraf nou 

  

 

Nici un paragraf nou. Textul 
trebuise să fie în continuare 

  

 

Introduce spaţiu între 
caractere/cuvinte 

  

# este semnul simbolul  tipografului 
pentru spaţiu 

Închide spaţiul dintre 
caractere/cuvinte 

  

 

Indentează textul prin 
măsura indicată 

  

 

Anulează indentarea 

  

 

Inversare caractere 

  

 

Inversare cuvinte 

  

 

Trecerea la un rând nou 

  

 

Înapoi la rândul precedent 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Tehnici de peer-review  

Procedura de „Peer review‖, conform definiţiei unanim acceptate, reprezintă evaluarea critică a 

manuscriselor transmise revistelor ştiinţifice spre publicare, realizată de către experţi recunoscuţi, dar care nu 

fac parte din echipa editorială. Aceasta acţiune absolut obligatorie are un rol de prevenţie şi de asigurarea 

calităţii impuse de standardele revistei. Ideile principale sunt: 

• Prevenirea publicării unor lucrări de proastă calitate (deficite de concepţie, design sau execuţie) 

• Rezultatele au fost interpretate corect şi au fost considerate toate interpretările posibile 

• Rezultatele sunt corect prezentate, fără ambiguităţi şi în raport/acord cu datele deja publicate 

• Rezultatele nu sunt preliminare sau prea speculative 

• Selecţia lucrărilor de cel mai mare interes pentru cititori 

• Să furnizeze editorilor dovezi pentru judecăţi de valoare 

• Să asigure îndeplinirea criteriilor de selecţie pentru o anumită publicaţie 

• Să conducă la îmbunătăţirea calităţii revistei 

Editorul şef este cel care conduce procesul de recenzie - ―peer-reviw‖! 

 

6.1. Politica de acceptare realizata de comitetul editorial 

În general editorul şef este cel care decide şi impune politica de acceptare a articolelor, specifică 

revistei. În particular, acceptarea poate fi realizată de comitetul editorial, în cadrul sedinţelor editoriale. Decizia 

în cazul articolelor care nu au acceptul ambilor referenţi este totdeauna colectivă. 

Datorită importanţei fundamentale a recenziei în publicarea unui articol, facem câteva precizări. 

 

Recenzia articolului (amanunţită/detaliată) se defineşte prin: 

 Verificarea metodologică 

 Temeinicia argumentelor 

 Informaţii, date care să susţină acest proces şi referinţe citate 

 Realizată de două persoane din mediul academic (―recenzorii‖) 

 Recenzorii realizează procesul de recenzie ―peer-reviw‖ fără plată 

 Costurile de administrare a selecţiei recenzorilor, serviciile poştale şi costurile cu documentele sunt 

suportate de către jurnal 

 În medie, cu 30% mai multe  articole sunt recenzate decât publicate 

Un articol va fi acceptat spre publicare dacă toţi referenţii ( în general doi) propun unanim acest lucru. 

6.2. Termenele de revizie şi de publicare  

Termenele de revizie şi de publicare sunt în responsabilitatea colectivului editorial, mai precis a 

editorului şef, uneori împreuna cu editorii şef-adjuncţi! Aceste intervale de timp reprezintă interacţia Autor 

(Articol)-Revistă, care se bazează pe natura şi calitatea responsabilităţilor asumate. În cazuri extreme 

termenele depind şi de fluxul de articole direcţionate (la un moment dat) spre o anumită revistă, datorită apariţiei 

unui interes deosebit pentru o anumită tematică, sau unei descoperiri importante, care stimulează producţia 

sporită de articole, comparativ cu media multianuală. 



 

 

1. Responsabilitatea editorului:   

A) calitatea publicaţiei  

B) ceea ce e publicat este corect, etic şi relevant pentru cititori 

2. Peer review înseamnă evaluare de către referenţi externi 

3. Transmiterea manuscrisului şi detaliile asociate trebuie păstrate confidenţiale 

4. Identitatea referenţilor trebuie să rămână confidenţială (excepţie peer review deschis) 

5. Referenţii consiliează şi fac recomandări; EDITORUL IA DECIZII 

6. Referenţii evaluează obiectiv manuscrisele, nu evaluează autorii 

7. Editorul şef are independenţă TOTALĂ 

8. Decizia editorului:   

A) calitatea manuscrisului; adecvarea pentru publicaţie  

B) neinfluenţată de raţiuni comerciale, originea manuscrisului, politicile altor instituţii 

9. Peer review înseamnă standarde etice înalte 

10. Detaliile întregului proces de evaluare nu pot fi folosite în avantajul celor implicaţi şi nici pentru a 

discredita 

11. Conflictele de interes trebuie declarate înaintea demarării procedurii 

12. Nici un conflict de interes nu trebuie să influenţeze revizia ştiinţifică şi nici decizia publicării 

13. Suspiciunea sau indiciile de conduită incorectă nu trebuie ignorate 

14. Atât editorii cât şi publicaţiile au datoria de a păstra înregistrări care să împiedice interpretări 

incorecte,  pentru mediul academic.   

Termenele de revizie şi de publicare sunt poate cele mai importante, în relaţia Autor-Jurnal, fiind la baza 

alegerii autorului intre revistele cu acelaşi standard ştiinţific! În principiu acestea sunt situate între 2 luni şi 6 luni, 

în funţie de periodicitatea revistei. 

 Putem evidenţia faptul că există reviste, de tip „rapid comunications‖, unde termenele sunt de câteva 

săptămâni (maxim 6 săptămâni)! 

Un bun exemplu este revista românească „Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 

(JOAM)‖, care a înfiinţat o astfel de publicaţie, numită „Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid 

Communications (OAM-RC)‖ . 

 



 

 

Scrisoare de respingere primita

Renuntare
Nici o sansa

de publicare

Determinarea tipului

de respingere

Respingere conditionala

Renuntare

Incorporarea comentariilor

editoriale si ale revizorilor

(articolul trebuie imbunatatit)

Trimiterea unei scrisori de raspuns 

bine pregatita si a unui articol 

Revizuit, aceluiasi jurnal

O sansa, mai mult

decat rezonabila,

de publicare

Respingere pe loc

Identificarea motivelor

respingerii

Necorespunzator

jurnalului

Trimitere catre o revista

mai potrivita si probabil cu 

un factor de impact mai mic

Incorporarea comentariilor

editoriale si ale revizorilor

(articolul trebuie imbunatatit)

O sansa rezonabila 

de publicare

Eroare fatala

Nici o sansa de publicare

Necorespunzator sa

continue publicarea

Nici o sansa

de publicare

Renuntare

 

 

Schema logică de acţiune a scrisorii de respingere (primită de autor) şi presupusele rute de creştere a şansei 

de revenire şi publicare ulterioară 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Tehnici de arhivare şi prezervare a conţinutului ştiinţific        

Odată cu evoluţia internetului oportunităţile de a comunica şi a accesa informaţii au cunoscut o 

diversificare fără precedent. Adoptarea noilor sisteme informatice digitale în mediul comunităţii bibliotecare a 

condus la stocarea masivă de date, accesul mai rapid la informaţii şi o mai uşoară navigare în conţinutul arhivat. 

Această revoluţie a comunicării a permis bibliotecilor să îşi îndeplinească cu succes misiunea de arhivator, 

oferind servicii de o mult mai bună calitate. Odată cu adoptarea tehnologiei, cadrul legal specific mediului digital 

s-a dovedit a fi o grea încercare pentru instituţiile anterior organizate şi funcţionale după standardele mediului 

tipărit.  

7.1 Arhivarea unei baze de date 

Arhivarea unei baze de date reprezintă actul de transfer a unor obiecte informaţionale a căror acces 

devine, dîntr-obază de date operaţională, precum şi punerea lor într-o arhivă a unei baze de date, unde pot fi 

accesate.  

Obiect informaţional 

Un obiect informaţional este o unitate de informaţie ce poate fi căutata pe viitor în arhiva bazei de date. 

Un exemplu este constituit de către tranzacţiile bancare, cum ar fi depunerile şi retragerile din conturile clienţilor. 

Unitatea de bază este o singură tranzacţie. Fiecare tranzacţie este un obiect distinctiv care la un moment dat va 

fi gata pentru arhivare. Informaţiile stocate pentru o tranzacţie ar include toate particularităţile evenimentului, 

cum ar fi data, timpul, suma şi locul tranzacţiei. 

Selectarea obiectelor informaţionale destinate arhivării  

Este posibil ca la un moment dat în timp să avem mii de obiecte informaţionale similare într-o bază de 

date operaţională. Aceste obiecte au caracteristici unice în ceea ce priveşte rolul lor în sistemele de procesare a 

informaţiei, aceste discrepante delimitând domeniul de arhivare şi cel de actualitate. O caracteristică se referă la 

durata de când obiectele informaţionale sunt în baza de date: unele obiecte au o vechime ce le scade şansele 

de acces pe viitor altele abia au fost create. O altă caracteristică este statusul lor, unele obiecte pot aştepta 

apariţia unui eveniment pentru actualizarea lor, altele nu. În procesul de arhivare nu toate obiectele 

informaţionale sunt gata să fie mutate în arhiva în acelaşi timp. Beneficiarul bazei de date trebuie să dezvolte o 

politică definită de criterii de selecţie pentru a determina momentul când elementele sunt pregătite pentru a fi 

transferate. Uneori această politică este simplă, ca de exemplu „toate tranzacţiile pentru care au trecut 90 de 

zile de când evenimentul creat a apărut‖. Alte ori selecţia este mai complicată, ca de exemplu ‖arhivarea tuturor 

conturilor de informaţii pentru conturile care au fost închise de mai mult de 69 de zile şi nu indică nici o 

problemă cu sume necolectate‖.  

Politica utilizată în selectarea obiectelor destinate arhivării trebuie să fie definită în funcţie de valorile 

unor atribute cuprinse în interiorul obiectelor sau externe acestora. Obiectele selectate, vor fi probabil  selectate 

din întreg conţinutului bazei de date şi nu se află neapărat într-o singură partiţie sau zonă de stocare. 

Extragerea obiectelor informaţionale  

Scopul arhivării este de a extrage obiectele din mediul operaţional activ şi de a le plasa într-un loc sigur 

pentru întreţinerea lor pe termen lung.  



 

 

În unele cazuri, informaţiile care sunt mutate în arhivă sunt lăsate şi în baza operaţională, urmând să fie 

şterse mai târziu. Acestea sunt cazuri speciale, iar datele preluate sunt îngheţate pentru o înmagazinare pe 

termen lung şi sunt considerate arhivate. Copia unui obiect infomaţional rămasă în baza operaţională nu mai 

este considerată înregistrarea oficială a obiectului.  

Beneficiile extragerii obiectelor informaţionale din baza de date operaţionale sunt extrem de importante;  

în acest sens se recomandă o politică de procesare suficient de frecventă a informaţiei operaţionale în vederea 

extragerii datelor ―învechite‖: 

- Creşterea performanţelor bazei de date operaţionale; 
- Scăderea costurilor pentru stocarea clonelor destinate testelor; 
- Scăderea costurilor şi a timpilor necesari realizării copiilor de back-up, destinate restaurării în caz de 
distrugere totală sau parţială a bazei operaţionale. 
 
Sarbanes-Oxley, Basel II şi HIPAA  sunt câteva din reglementările în vigoare ce recomandă arhivarea 

datelor în instituţii, lipsa informaţiilor din motive tehnice neputând constitui o justificare legală. 

7.2 Forme de arhivare  

Forma electronică de arhivare 

Dezvoltarea legislaţiei drepturilor de autor atât la nivel naţional cât şi nivel internaţional (Legislaţia 

Uniunii Europene) a schimbat dramatic cadrul juridic pe care bibliotecile s-au bazat pentru a opera timp de 

secole. În acest sens, noile politici de primă publicare şi de bună utilizare sunt câteva exemple ce au apărut şi s-

au impus odată cu instaurarea noilor tehnologii. Fundamentul juridic al acestei schimbări include noile concepte 

de închiriere a conţinutului ştiinţific pe baza unor licenţe, în locul vânzării sale pe baza tradiţionalelor 

abonamente.  

Furnizorii de conţinut digital au apelat din ce în ce mai frecvent la tehnologii precum „digital firewall‖ sau 

„remote disabler‖, pentru a-şi creşte şi stabiliza monopolul sub incidenta legii copyright-ului. Această politică a 

afectat toate aspectele serviciilor unei biblioteci, în special achiziţia şi strategia dezvoltării colecţiilor, împrumutul 

şi livrarea materialelor, dar şi componenta de suport electronic, referinţele virtuale etc. 

La scara mondială, regimul juridic internaţional al drepturilor de autor este reprezentat de către 

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (World Intellectual Property Organization - WIPO). Pe baza 

principilor furnizate de WIPO, fiecare stat european şi-a consolidat o legislaţie adaptată nevoilor şi specificului 

propriu. Direcţiile principale acceptate şi utilizate de membrii organizaţiei fac referire la modul de utilizare a 

informaţiei şi nu la instrumentele prin care aceasta este furnizată, se elimină politicile de publicare şi doctrinele 

de bună utilizare în detrimentul unui acces gestionat la nivel de individ. 

Nivelul avansat de control al accesului a permis deţinătorilor de drepturi de autor să apeleze la o politică 

de plată pe acces (pay-per-view), aceasta devenind cel mai utilizat mecanism de vânzare în modelul 

operaţional al afacerilor online. În ultimul deceniu, industria conţinutului ştiinţific a renunţat treptat la implicarea 

politicilor de publicare în favoarea introducerii licenţelor de acces, acestea având un puternic impact în 

dezvoltarea bibliotecilor digitale. 

Pentru a veni în ajutorul celor interesaţi, prezentăm un Glosar de termeni specifici, utilizaţi în mod 

curent în acest nou domeniu. 



 

 

Furnizor de servicii de arhivare. Un furnizor de servicii de arhivare este o organizaţie care oferă servicii 

de înmagazinare pentru instituţii şi organizaţii care doresc să creeze sau să păstreze colecţii de informaţii 

digitale, dar nu au infrastructura necesară pentru a capta, stoca şi păstra materialele. 

Arhivă digitală. O arhivă digitală este o coleţie de obiecte digitale care pot exista şi în alte forme. O 

arhivă digitală păstrează materialele în formate digitale pentru posteritate şi furnizează accesul la ele. 

Obiect digital. Obiectele digitale includ sisteme interactive ca jocurile video, prezentări senzoriale ca 

muzica, documente ca articole şi date precum datele statistice. În categoria obiectelor digitale ce se stochează 

în baze de date, doar două tipuri de documente sunt realizate în mediul digital:  versiuni digitale ale cărţilor şi 

ale materialelor audio. 

Materiale publicate online. Materialele publicate online sunt accesate şi prezentate prin World Wide 

Web. Acestea includ o serie de documente text, streming video şi experienţe interactive. Toate materialele 

publicate prin intermediul internetului sunt obiecte digitale. 

Arhiva Web.  O arhiva Web conţine materiale publicate prin intermediul internetului pentru care o 

organizaţie şi-a atribuit responsabilitatea de păstrare şi acces pe termen lung. 

Colecţia Web. În mod curent o coleţie Web este alcătuită dintr-un grup de pagini Web similare, însă se 

poate referi şi la un grup de obiecte digitale similare, publicate prin intermediul Web. În acest ultim caz, colecţiile 

Web  sunt păstrate în arhive Web. 

Site Web. Un site Web este format din una sau mai multe pagini Web şi alte materiale publicate prin 

intermediul Web care sunt în general similare şi deseori corespund aceluiaşi  nume de spaţiu al unui domeniu 

sau subdomeniu (de exemplu unt.edu sau library.unt.edu). 

Având aceşti termeni, putem insista acum  pe  tipul de ―Arhive Web‖, extrem de interesante în/pentru 

aplicaţia noastră!  

Formând o categorie aparte, arhivele Web au fost vizualizate ca şi cazuri speciale ale unor arhive 

digitale, formate din colecţii de obiecte electronice, ce reprezintă documentele fizice digitizate. O arhivă digitală 

păstrează pentru posteritate copiile digitale şi furnizează accesul la ele. Arhivele Web conţin materiale publicate 

prin intermediul Web pentru care o organizaţie a acceptat pe termen lung responsabilitatea pentru stocare şi 

garantare a accesului. Materialele publicate prin intermediul Web sunt orice materiale accesate şi păstrate prin 

intermediul reţelei internet: documentele text, streaming video şi experienţe interactive. Organizaţiile pot 

construi şi administra arhivele Web sau pot contracta un furnizor de servicii de arhivare.  

Colecţiile Web stocate în cadrul unei arhive Web, cuprind în mod uzual un grup de site-uri similare; este 

de asemenea posibil ca o coleţie Web să include un grup de documente similare publicate prin intermediul 

Web, ca de exemplu o serie de documente digitale guvernamentale. Rolul bibliotecarilor şi arhivatorilor este de 

aplica procesele logice şi selective ce constituie managementul colecţiilor Web, în vederea stocării lor în arhive 

Web. 

 

 



 

 

Arhivarea la nivel de fişier  

Este cea mai întâlnită metodă, având deja o foarte lungă perioadă de utilizare în domeniu şi un număr 

ridicat de soluţii tehnice. Scopul arhivării este de a muta datele în medii de stocare mult mai puţin costisitoare 

decat cele ale sistemelor operaţionale. 

În acest sens, arhivarea pe bandă magnetică este intens utilizată în detrimentul diskurilor magnetice, 

oferind  totodată sisteme sofisticate de management al datelor. 

Sistemele de arhivare la nivel de fişier nu pot utiliza informaţii despre conţinut în selectarea datelor 

destinate arhivării; în general criteriile utilizate în aceste sisteme sunt legate de vechimea unei informaţii sau 

timpul scurs de la ultima sa accesare. Pentru a accesa un fişier dintr-o arhivă de fişiere, utilizatorul trebuie să 

cunoască identificatorul documentului ales şi să beneficieze de o aplicaţie capabilă să se conecteze la arhiva; 

rezultatul operaţiei este fişierul corespunzător identificatorului, neputându-se efectua operaţii de căutare şi 

extragere a unor porţiuni de date. 

Arhivarea bazelor de date  

În acest caz se doreşte un acces mai rapid la informaţii, o stocare mult mai bine securizată şi facilităţi 

îmbunătăţite de identificare şi căutare a datelor. Astfel, fiecărui obiect informaţional al unei baze de date ce este 

arhivat, i se ataşează un set minim de informaţii ce permit recunoaşterea facilă: descriere, cuvinte cheie etc. În 

acest moment, pe piaţă există mai multe sisteme de gestiune a bazelor de date ce oferă facilităţi de arhivare: 

aceasta presupune preluarea unor structuri de date ce au fost iniţial procesate pentru arhivare (partiţii, tabele 

sau chiar baze de date) şi compresia conţinutului util însoţită de crearea elementelor de identificare. 

Forma hard(print) de arhivare 

Forma hard de printare se referă la arhivare cu mijloace tradiţionale, tip coleţie personală, bibliotecă, 

pentru exemplarele tipărite, aşa zisă hard-copy. 

Nu vom insista asupra acestei modalităţi bine cunoscute, multă vreme singura modalitate posibilă, 

pentru faptul că nu face obiectul acestui studiu. Am precizat doar aspectul existenţei şi eficienţei acestui tip de 

arhivare, folosit din cele mai vechi timpuri, ca formă de respect istoric asupra informaţiei ştiinţifice salvate şi 

păstrate în folosul generaţiilor următoare! 

Acest capitol, mai mult descriptiv, nu poate fi închis fără câteva sublinieri necesare, în corelaţie cu alte 

categorii de subiecte anterior tratate! 

Trebuie afirmat cu tărie ca proiectele bibliotecilor digitale sunt incomplete fără componenta politicilor 

drepturilor de autor. Editurile vor trebui să ţină cont de legislaţia curentă şi problemele emergente ale drepturilor 

de autor în mediul virtual. Acordurile de licenţă vor înlocui treptat dispoziţiile legii drepturilor de autor în spaţiul 

virtual, iar autorii şi furnizorii de conţinut pot apela, mult mai eficient, la mediul digital pentru a-şi proteja opera. 

7.3. Durata de viaţă a informaţiilor  

Implementarea conceptului de arhivare a bazei de date necesită în primul rand recunoaşterea fazelor 

prin care informaţiile trec pe durata de viaţă.  

Data de creare are loc la un moment specific în timp. Evenimentul înregistrat poate exista înainte de 

înregistrare, dar înregistrarea electronică a evenimentului s-ar putea să fie realizată cu o oarecare întârziere. 



 

 

Înregistrarea bazei de date va conţine o dată de creare sau o dată de tranzacţie sau alte câmpuri ce pot 

cuprinde informaţii despre eveniment. În general nu sunt păstrate informaţii cu privire la data când elementele 

au fost introduse în baza de date. Salvarea datelor într-o bază de date este importantă, astfel înregistrările 

devin oficiale. Începând cu acest moment înregistrările trebuie să fie administrate şi menţinute cu acurateţe. 

Odată create obiectele informaţionale au caracteristica de a fi operaţionale, însemnând că pot fi folosite pentru 

executarea unor tranzacţii ulterioare. Persistenţa sa în această stare este obligatorie atât timp cât obiectul are 

un rol în declanşarea altor operaţiuni. 

7.4. Opţiuni de configurare ale bazei de date 

Utilizatorul poate păstra toate informaţiile în forma de bază a unei baze de date pentru toate stocările 

necesare sau poate muta informaţiile într-o altă bază de date.          

Timpul de stocare cumulat pentru toate bazele de date ar trebui să satisfacă cerinţele de păstrare a 

informaţiilor. 

- Baza de date operaţională. Utilizatorul poate menţine o singură bază de date, cea operaţională şi să 

păstreze toate informaţiile acolo pentru întreaga perioadă de stocare.   

- Baza de date operaţională şi de referinţă. Utilizatorul poate muta informaţii din baza de date 

operaţională atunci când informaţiile intra într-o perioadă de referinţă în durata de viaţă şi sunt păstrate 

pentru întreaga perioadă de deţinere. Diferenţa dintre o bază de date de referinţă şi o bază de date 

arhivă  este că baza de date de referinţă are o structură identică cu baza de date operaţională şi poate 

fi accesată direct din aplicaţiile bazei de date operaţionale. 

- Baza de date operaţională şi arhiva. În acest model utilizatorul aşteaptă până când informaţiile au 

intrat în faza de arhivare şi apoi sunt transferate din baza de date operaţională în arhivă, unde vor 

rămâne până când se epuizează cea mai lungă perioadă de stocare.  

O bază de date arhivă modifică informaţiile în mod deliberat pentru a le face să devină independente 

faţă de structura iniţială şi aplicaţiile sale. 

Informaţiile stau într-o bază de date operaţională până când intra în faza de referinţă şi sunt mutate în 

baza de date de referinţă. Vor sta acolo până când intra în faza de arhivare şi sunt restructurate şi mutate în 

arhivă şi vor rămâne pentru restul perioadei de timp.  

7.5. Separarea informaţiei în baze de date distincte 

Există trei motive întemeiate pentru care menţinerea tuturor informaţiilor într-o bază de date devine mai 

puţin viabilă pentru mai multe aplicaţii: 

• Există prea multe informaţii 
• Cerinţe de păstrare extreme 
• Nevoia de a proteja autenticitatea informaţiilor   
 
Bazele de date ce au devenit atât de mari datorită plasării tuturor informaţiilor într-un singur loc devin 

nepractice şi chiar imposibile pentru derularea unor aplicaţii – nepractice atunci când existenţa unei arhive 

creşte timpul şi costurile tranzacţiilor, afectează funcţii precum backup-ul, restaurarea şi căutarea informaţiei în 



 

 

perioade de timp acceptabile – şi imposibile când sistemul de management al bazei de date nu poate suporta 

volumul fizic. 

Cerinţe de păstrare extreme. Păstrarea informaţiilor pentru perioade de decenii, mai degrabă decât 

pentru câţiva ani cauzează inactivitatea unor informaţii, necesitatea multor modificări pentru a menţine în acord 

Schimbările aplicaţiei cu structura şi semantica informaţiilor.   

Perioadele de retenţie a unor informaţii pot depăşii frecvent expectativele de viaţă şi utilizare a 

aplicaţilor ce le utilizează. 

Nevoia de a proteja autenticitatea informaţiilor. Informaţiile din baza de date operaţională sunt 

vulnerabile la schimbările neaşteptate. Pot fi modificate de către personalul IT prin privilegiile speciale acordate 

de obicei administratorilor de baze de date. Informaţiile pot fi actualizate de către gazdă sau de către alţi 

membrii ai personalului care au motive legitime să modifice informaţiile. Este posibil ca angajaţii să modifice 

informaţiile din greşeală. Informaţiile stocate într-un mediu operaţional sunt mult mai expuse la schimbări 

datorate hacke-ilor. Menţinerea informaţiilor în viitor, într-un mediu operaţional expus creşte probabilitatea ca 

acesta să devină corupt. Cu cât sunt ţinute mai mult în acest mediu, cu atât este posibil ca informaţiile să devină 

corupte şi să devină mult mai dificilă păstrarea autenticităţii lor.  

7.6. Utilizarea unei baze de date de referinta 

O bază de date de referinţă nu este necesară dacă informaţiile trec destul de repede în faza de 

arhivare. Dacă acest lucru nu se întamplă, iar volumul de date din faza operaţională şi cea de referinţă este 

prea mare pentru o administrare şi o realizare operaţională eficientă, trebuie folosită o bază de date de referinţă. 

Transferarea informaţiilor într-o arhivă înainte să se intre în faza de arhivare poate avea urmări dezastruoase 

dacă aplicaţiile operaţionale nu o pot accesa sau dacă forme alternative de acces direct de la arhivă sunt prea 

frecvente pentru a susţine o realizare eficientă. Este de reţinut că o arhivă este optimizată pentru stocarea pe 

termen lung, nu pentru interogări rapide şi nici pentru un număr mare de interogări într-o perioada dată de timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Mecanisme pentru creşterea valorii jurnalului 

8.1. Rolul actorilor implicaţi (editori, autori, recenzori) 

Actorii implicaţi sunt consideraţi perfect responsabili şi deţinători compleţi ai competenţelor stabilite prin 

statutul profesional. Cei mai importanţi sunt editorul, autorii şi referenţii, fără de care procesul de publicare a 

revistei nu ar fi posibil. 

În figură sunt prezentate schematic legăturile existente între actori sau instituţii, de la scrierea revistei 

până la difuzarea spre cititor, cu feedback-ul aferent. 

 

 

Relaţiile existente între actori şi/sau instituţii, cu feed-back-ul aferent  
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Alţi actori şi alte instituţii ajută la transmiterea comunicării ştiinţifice/articolului, de la autor la cititor. 

Printre aceştia putem enumera redactorul revistei şi cititorul (de drept veriga finală-dar în fapt beneficiarul 

întregului sistem), iar ca instituţii Imprimeria/tipografia şi Librăria sau Biblioteca. 

O diagramă completă prezintă legăturile şi/sau traseele implicate în drumul articolului, propus editorului, 

până la cititor! 

Un rol central este jucat de procesul de analiză al Referentului. Timpul afectat acestuia poate 

transforma o ―noutate‖ ştiinţifică într-o comunicare repetată. Pierderea priorităţii unei idei sau a unui rezultat este 

un eveniment care poate declanşa un scandal regional sau internaţional! 

Rolul Autorului articolului trimis spre publicare este cel mai important. Fără articole şi autorii lor, o 

revistă nu poate exista, nu poate funcţiona. 

Din acest motiv arhicunoscut, Revistele, începând cu Editorii lor, trebuie să atragă Autorii (cei noi, prima 

publicare) şi să-i cultive pe cei tradiţionali. Acest lucru se face uşor dacă se cunosc nevoile de bază ale 

autorilor, ca apoi să fie satifăcute, de o maniera eficientă.  

Nevoile de bază ale autorului: 

- certificarea cercetării 

- continuitatea finanţării şi a locului de muncă 

- recunoaştere şi cariera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schema de mai jos prezintă sintetic maniera prin care rezultatele cercetării ştiinţifice pot conduce la 

―apariţia‖ spontană a unui autor şi introducerea lui pe piaţa publicaţiilor ştiinţifice, jurnale sau reviste. 
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Schema de transmitere a rezultatelor cercetării ştiinţifice de la autor la cititor, datorită (prin intermediul) 

publicării în jurnale sau reviste cunoscute. 

 



 

 

8.2 Responsabilităţile fiecărui actor implicat în procesul de publicare 

Responsabilitatea Editorului de Jurnal 

 Reprezintă interfaţa publică a jurnalului 

 Decide asupra a ceea ce se publică 

 Tipul şi standardul articolului 

 Stabileşte politici editoriale 

 Împreuna cu consiliul editorial şi cu managerul publicaţiei  

 Conduce procesul de recenzie - ―peer-reviw‖ 

 Suportat de un birou editorial, finanţat de către managerul publicaţiei  

Editorul este persoana care poate contribui decisiv la creşterea vizibilităţii revistei, mai ales prin 

ridicarea constantă a factorului de impact. 

Cum poate editorul influenţa factorul de impact al revistei?  

- Atragerea celor mai buni autori (deja consacraţi) 

- Găsirea celor mai buni referenţi 

- Menţinerea unui proces eficient de ―peer-reviw‖, cu timp de răspuns scurt  

- Invitarea somităţilor de a publica în revista 

- Publicarea articolelor de sinteză ale unor cercetări de avangardă 

Selectarea unor zone  "fierbinţi"  din disciplina revistei, care nu sunt în prezent "proprietatea" altor 

reviste, sau publicarea unor aspecte tematice noi, reprezintă modalităţi prin care se poate realiza creşterea 

valorii jurnalului. 

Responsabilitatea Managerului publicaţiei  

 Managementul editorial şi al brandului jurnalului  

 Achiziţia de conţinut 

 Monitorizarea de trenduri de cercetare 

 Monitorizarea eficienţei biroului editorial şi eficienţei 

 Monitorizarea indicatorilor cheie de succes 

 Reînnoirea editorială 

 Managementul afacerii 

 Producţie şi găzduire online 

 Vânzări şi marketing 

Responsabilităţii/obligaţii ale Autorului articolului trimis spre publicare  

Aşa cum este lesne de observat, articolele scrise au una din cele mai mari audienţe, permitând în plus 

şi arhivarea mesajului, într-o formă sau alta. 

 Din această cauză, un articol bine scris, nu numai că are mai multe şanse de a fi publicat, ci şi mai 

multe şanse de a putea fi citit pâna la capăt.  

Când un cercetător are intenţia să scrie un articol, trebuie să se asigure că ştie exact cine este publicul 

căruia se adresează. Acesta poate fi compus din persoane (diferite), care au o legatură vagă cu domeniul 



 

 

respectiv,  din profesionişti cu o specialitate diferită sau identică cu a autorului, din experţi sau persoane 

supraspecializate în domeniul abordat.  

Nu trebuie să se apuce de scris fără să citească, mai întâi, instrucţiunile pentru autori ale revistei pe 

care o vizează. Un articol propus spre publicare unei anumite reviste, dar care a fost redactat după regulile 

impuse de altă revistă, poate avea mai puţine şanse de a fi publicat, acest lucru putând sugera ca articolul a 

fost respins anterior.  

Stilul abordat în scrierea unui articol este în responsabilitatea primară a autorului! 

Simplitatea, claritatea şi concizia sunt atuuri ale oricărui articol ştiinţific. Acesta este, înainte de toate, o 

lucrare ştiinţifică, nu o operă literară…Şi toate acestea, realizate în limba în care apare publicaţia ofertată, în 

general limba engleză. În acest scop, al comunicării fluente şi al depăşirii barierelor lingvistice, se recomandă 

verificarea articolului de un nativ al limbii respective, cu experienţa de cercetător sau de publicist.  

În finalul acestei succinte prezentări ale responsabilităţilor autorului, să ne oprim asupra aspectelor de 

etică şi de legalitate. Primul aspect recomandă comportarea deontologică a autorului, rezumată în prezentarea 

(numai) a cercetărilor originale, fără texte plagiate etc. De asemenea este interzisă trimiterea simultană a 

aceluiaşi articol, la două publicaţii diferite, sau retrimiterea unui articol respins altei publicaţii, fără să se 

precizeze acest lucru! 

Încălcarea acestor norme morale sau a legilor existente (vezi legea copyright-ului), conduce la 

repercursiuni severe şi la atragerea oprobiului comunităţii academice din care face parte cel vizat.  

În anexele acestui studiu se află/se poate consulta legea româneasca („Legea nr. 8/1996‖, publicată în 

Monitorul Oficial, nr. 60, partea I), privind dreptul de autor şi drepturile conexe! 

 

8.3. Indexarea în baze de date internaţionale (Scopus, IndexCopernicus, ISI)           

Factori de succes pentru indexare 

 

Bazele de date internaţionale, puternice şi de mare notorietate, au evoluat de-a lungul timpului, 

devenind veritabile surse de informare, clasificare şi indexare pe domenii, dar mai ales tribune de expunere şi 

evaluare a prestigiului ştiinţific al revistelor şi editorilor lor.  

Dintre cele mai cunoscute putem cita Scopus, IndexCopernicus, Chemical Abstracts, care pun accentul 

pe căutarea autorilor şi a cuvintelor cheie, sau ISI Thomson, care se bazează pe citarea articolelor şi pe factorul 

de impact (IF), anterior definit. 

Factori de succes pentru indexarea în baze de date internaţionale au o componentă cantitativă şi una 

calitativă, ca primă garanţie a unui răspuns pozitiv.   

Ideile care apar în prezentarea noastră sunt valabile pentru reuşita unei acţiuni de indexare în oricare  

din bazele de date cunoscute. Vom face, acum şi aici, doar trimitere la indexarea în baza de date ISI Thomson, 

ca informaţie generală şi suma de proceduri necesare. 

Criteriile care stau la baza includerii revistelor în baza de date ISI  sunt calitatea editorială, calitatea 

grafică, valoarea ştiinţifică, diversitatea internaţională a editorilor şi autorilor, precum şi citarea adecvată a altor 

reviste şi autori.  



 

 

În principiu, editorii ISI, persoane cu educaţie ştiinţifică, experienţă corespunzătoare şi prestigiu în 

ştiinţa informaţiei, au rolul de a analiza fiecare revistă în parte şi de a propune acceptarea ei.  

• Standardele editoriale  

 Publicarea la timp, conform angajamentului editorial (trimestrial, mensual etc.). În acest sens, prin 

verificare directă, editorii ISI iau decizia de indexare după ce primesc/văd 3 numere consecutive 

apărute la timp.  

 Respectarea convenţiilor editoriale. Astfel titlurile articolelor, rezumatele şi referinţele lor să fie clare, 

inteligente, informative, corecte, complete, iar autorii să fie corect identificaţi prin apartenenţa 

instituţională şi adresă.  

 Jurnalul să aibă un ISSN pentru forma tipărita şi alt ISSN pentru forma electronică (dacă este cazul).  

 Titlurile, rezumatele şi cuvintele cheie ale articolelor trebuie să fie în limba engleză. Totuşi este 

preferabil, pentru vizibilitatea internaţională, ca revista să fie integral în limba engleză, deoarece 

apariţia într-o limbă de circulaţie restrânsă scade drastic şansele ca un articol să fie citat. Referinţele 

bibliografice din reviste în limba engleză conferă un avantaj, prin situarea articolele direct în curentul 

principal al informaţiei.  

 Procedura de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol) este 

obligatorie.  

• Conţinutul 

  Să fie de aşa natură încât să îmbogăţească peisajul ştiinţific internaţional. Un factor important pentru     

aprecierea valorii conţinutului ştiinţific îl constituie analiza de citări, făcută de specialiştii ISI.  

• Diversitatea internaţională  

Este încurajată apariţia unor jurnale bune în anumite arii geografice unde sunt puţine de acelaşi fel, sau 

pe acea ramură ştiinţifică. Pentru România sau alte ţări din Europa de Est, porţile sunt deschise, cu condiţia 

îndeplinirii tuturor criteriilor aduse în discuţie. 

• Existenţa unui website al jurnalului 

Este un avantaj important prezenţa unui website al revistei. În cazul în care acesta totuşi nu există, 

jurnalul trebuie să aibă un angajat capabil să trimită informaţiile de bază cum ar fi titlurile, rezumatele şi 

cuvintele cheie, respectiv citările sub formă electronică, conform instrucţiunilor.  

Explicatiile de mai sus reprezintă o traducere liberă a recomandărilor emise de  James Testa, (Senior 
Director, Editorial Development, Thomson Rueters), aşa cum se certifică în ‖ Credits and Footnotes‖. 

 
Respectarea cerinţelor impuse este obligatorie! 

Să presupunem că o revistă/jurnal corespunde acestor criterii minimale. Atunci Editorul poate să 

supună  revista/jurnalul procesului de evaluare, completând un formular şi urmând instrucţiunile prevăzute la 

adresa:  

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/show_answer


 

 

http://scientific.thomson.com/forms/isi/journalsubmission/ . 

De asemenea un autor sau un cititor pot să recomande un jurnal la adresa:  

http://scientific.thomson.com/forms/isi/journalrec/ . 

Un extras al secvenţei paşilor aplicaţiei este prezentat mai jos. 

 How to Recommend Journals or submit a journal for evaluation 
 

―Thomson Reuters welcomes suggestions and recommendations for coverage. If you would like to 

recommend a journal for evaluation, please follow the links below and provide all necessary information as well 

as access to your journal either electronically or în print.‖  

Recommend a journal for coverage în Web of Science 

Submit a journal for evaluation for Web of Science 

 

În cazul jurnalelor din România se recomandă trimiterea revistei tipărite de către editori, deoarece ei 

sunt capabili să îndeplinească cerinţa ca jurnalul să ajungă prompt la sediul ISI şi să fie luat în discuţie. 

Spre exemplificare oferim „fereastra‖ aplicaţiei on-line a procesului de autopropunere pentru selecţie. 

 



 

 

 
 

„Fereastra‖ aplicaţiei on-line a procesului de selecţie ISI Thomson Reuters 

 

 

 



 

 

Factori de succes pentru creşterea indicatorilor scientometrici 

 

De ce baza de date ISI Thomson? 

 
Baza de date ISI (Institute for Scientific Information) este proprietatea societăţii Thomson Reuters, cu 

sediul în Philadelphia PA, USA.  Această instituţie privată, specializată în ştiinţele comunicării şi informaţiei, 

monitorizează producţia ştiinţifică internaţională pe baza unor indici scientometrici relativ simpli, unanim 

acceptaţi de comunitatea ştiinţifică. În acest sens putem spune că indexarea unei publicaţii (jurnal, revistă) în ISI 

Web of Science certifică participarea ei la fluxul principal al informaţiei ştiinţifice pe întreg mapamondul. 

Ca masură a poziţiei obţinute, Thomson Reuters este singura organizaţie de profil care utilizează datele 

cantitative  proprii pentru a face predicţii anuale de laureaţi ai premiului Nobel. Începând cu anul 2002, 15 

laureaţi ai citărilor (―Thomson Reuters Citation Laureats "), au plecat de pe această poziţie, pentru a câştiga 

premiile Nobel. Informaţia este furnizată în articolul ‖Thomson Reuters predicts Nobel laureates‖ , din 

24.09.2009. 

Fiind cea mai prestigioasă bază de date, oricare editor de revistă va dori ca revista sa să fie indexată 

acolo. Pe de altă parte, orice autor care apreciază că revista în care publică este excelentă, va dori să îşi vadă 

articolul indexat. Condiţia este necesară, dar nu suficientă, pentru ca o lucrare să fie considerată semnificativă, 

de referinţă. Pentru aceasta ea trebuie să fie citită, să aibă un impact serios în domeniu şi apoi să fie citată în 

literatura ştiinţifică internaţională.  

8.4 Menţinerea indexării şi obţinerea unui factor de impact  

După ce o revistă a fost indexată, iar articolele apar în baza de date, unii editori ar putea considera 

misiunea de promovare încheiată. Prima „dificultate‖ este menţinerea ei în baza de date prin apariţia regulată. 

Un jurnal care pierde indexarea, datorită neapariţiei la timp (criteriul minim editorial), nu mai poate aplica decât 

la 2 ani de la încetarea indexării.  

Oricum, îndeplinirea criteriilor minimale nu înseamnă ceva extraordinar, în termenii valorii reale a 

revistei. Consacrarea adevarată este obţinerea unui factor de impact ridicat, semnificativ. Factorul de impact 

considerat a fi onorabil depinde de domeniul revistei. Spre exemplu, revistele din domeniul matematicii  au un 

număr mic de articole în peisajul publicistic general şi nu sunt intens citate. În schimb, articolele publicate în 

revistele biomedicale „acaparează‖ majoritatea citărilor. După o logică simplă, un factor de impact semnificativ 

este mai mare sau egal cu 1, în cazul unei reviste cu tematică generală. Pentru domeniul fizicii, un factor de 

impact de luat în seamă este în jur de 4, sau chiar superior. 

Dintre revistele (listate de CNCSIS) care au cel mai mare factor de impact putem cita Journal of Cellular 

and Molecular Medicine (J Cell Mol Med sau JCMM, http://www.jcmm.ro), un jurnal internaţional, scris integral 

în limba engleză, cu contributori din toate ţările lumii, care apare la Bucureşti. Cazul acestei reviste este un 

model pentru România. A fost înfiinţată în 2000, a început să figureze în ISI Master Journal List imediat după ce 

a solicitat indexarea (în acelaşi an, 2000), a obţinut indexarea în Science Citation Index în 2002 şi a obţinut un 

factor de impact 1,689 în 2004. În 2005, factorul de impact a crescut la 2,153. Actualmente, factorul de impact 

este 5,114, pentru anul 2008. Totuşi editura care publică revista este WILEY-BLACKWELL, o editură americană 

cunoscută. Acest lucru se vede pe „captura‖ de mai jos, a paginii de prezentare de pe site-ul ISI Thomson. 
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Plan economic magerial 

ANTECALCUL 

 

Fişa de calcul economic 

POSTCALCUL 

Titlul lucrării:  

Autor: Colectiv                                                                                            

Rd. Articol de calculaţie Valoare (lei) 

Total  

1. Cheltuieli directe, TOTAL, din care:             

1.1 - drepturi de autor,colaborări                

1.2 - alte cheltuieli redacţionale               

1.3 - cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.)                     

1.4 - manoperă poligrafică                                                                               

1.5 - alte cheltuieli directe                                                                                 

2. Cheltuieli de regie ale editurii/redacţiei                                                     

3. Alte cheltuieli                                                                                                

4. Costuri de producţie totale  (rd.1+rd2+rd.3) )                                

5. Tiraj (exemplare) comandat de reţeaua comercială 

(250 ex. X  4 numere)      

                    (1000)  

6. Costul unui exemplar (rd. 4 : rd.5 )                                                   

7. Preţul de vânzare al unui exemplar (mai puţin  

adaosul comercial) propus de editură/redacţie 

  

                 

 

8. Venituri totale ( a + b )                                                      

 a) din vânzarea tirajului ( rd.5 x rd.7 )            

 b) din alte surse (sponsorizări, publicitate etc.)                              

9. Venitul pe un exemplar (rd.8 / rd.5)                                             

 TOTAL                            



 

 

 

ANEXA 1 

LEGEA NR. 8/1996 

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege 

TITLUL I 

DREPTUL DE AUTOR 

 

PARTEA I 

Dispozitii generale 

CAPITOLUL I 

Dispozitii introductive 

Art. 1. 

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea 

opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de 

persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. 

(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, 

prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata. 

Art. 2. 

Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte 

dispozitii legale. 

 

CAPITOLUL II 

Subiectul dreptului de autor 

Art. 3. 

(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. 

(2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si 

persoanele fizice altele decat autorul. 

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii. 



 

 

Art. 4. 

(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima 

data la cunostinta publica. 

(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite 

identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai 

cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea. 

Art. 5. 

(1) Este opera comuna opera creata de mai mulsi coautori, in colaborare. 

(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul 

principal, in conditiile prezentei legi. 

(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decat de comun acord. Refuzul 

consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. 

(4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi exploatata separat, cu conditia sa 

nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori. 

(5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia 

le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor 

sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili. 

Art. 6. 

(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, 

data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei 

create. 

(2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice 

din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata. 

 

CAPITOLUL III 

Obiectul dreptului de autor 

Art. 7. 

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau 

stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea 

si destinatia lor, cum sunt: 

a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau 

orale, precum si programele pentru calculator; 

b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, 



 

 

proiectele si documentatiile stiintifice; 

c) compozitiile muzicale cu sau fara text; 

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele; 

e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale; 

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; 

g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica, gravura, litografie, arta 

monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta aplicata 

produselor destinate unei utilizari practice; 

h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura; 

i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general. 

Art. 8. 

Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor 

operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume: 

a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale 

unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie; 

b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau 

compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea 

materialului, constituie creatii intelectuale. 

Art. 9. 

Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele: 

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de 

scriere, de explicare sau de exprimare; 

b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora; 

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, 

emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia; 

d) mijloacele de plata; 

e) stirile si informatiile de presa; 

f) simplele fapte si date. 

 

 



 

 

CAPITOLUL IV 

Continutul dreptului de autor 

Art. 10. 

Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: 

a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica; 

b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei; 

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; 

d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei – 

atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; 

e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati 

prin exercitarea retractarii. 

Art. 11. 

(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. 

(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la Art. 10 lit. b) si d) se transmite prin mostenire, 

potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine 

Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 

Art. 12. 

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata sau 

exploatata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. 

Art. 13. 

Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza: 

a) reproducerea integrala sau partiala a operei; 

b) difuzarea operei; 

c) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera, realizate cu consimtamantul 

autorului; 

d) reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau 

de prezentare directa a – operei; 

e) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura; 

f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale; 

g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, 

inclusiv prin satelit; 

h) transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu; 

i) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si audiovizuale; 



 

 

j) retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) si h), 

de catre un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate; 

k) difuzarea secundara; 

l) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate; 

m) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie 

opere protejate. 

Art. 14. 

(1) Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, 

in orice forma materiala, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si 

stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice. 

(2) Prin difuzare, in sensul prezentei legi, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei 

opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. 

(3) Nu se considera difuzare distribuirea catre public prin imprumut, cu titlu gratuit, a unei opere, in cazul in care 

se realizeaza prin intermediul bibliotecilor publice. 

Art. 15. 

(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la Art. 13 lit. d) si e), precum si in orice alt mod 

similar constituie comunicare publica. 

(2) Se considera publica orice comunicare a unei opere, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in 

care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor 

acesteia, indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a receptiona astfel de comunicari pot 

sau nu sa o faca in acelasi loc sau in locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite. 

(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesita autorizarea titularului dreptului de autor decat pentru 

inchirierea si importul acestora. 

Art. 16. 

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, 

precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata. 

Art. 17. 

(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza inchirierea originalului si 

a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse intr-o inregistrare sonora, a unui 

program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizata cu ajutorul unui calculator ori al oricarui alt 

dispozitiv tehnic, chiar dupa difuzarea acestora in conformitate cu consimtamantul autorului. 

(2) Dreptul de a autoriza inchirierea operei reprezinta dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispozitie 



 

 

pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioada de timp limitata, in schimbul unui avantaj 

economic direct sau indirect. 

Art. 18. 

(1) Imprumutul public consta in punerea la dispozitia unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului 

sau a copiei unei opere pentru o perioada de timp determinata, prin intermediul unei institutii care permite 

accesul publicului in acest scop. Imprumutul public nu necesita autorizarea prealabila a autorului. 

(2) Imprumutul public da dreptul titularului dreptului de autor la o remuneratie echitabila. 

(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica la: 

a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice; 

b) proiectele de structuri arhitecturale; 

c) originalele sau copiile operelor de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; 

d) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice, ori pentru a caror utilizare exista un contract; 

e) lucrarile de referinta pentru utilizare imediata sau pentru imprumuturi intre institutii; 

f) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel 

care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite. 

(4) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul imprumutului public realizat in scop educativ ori cultural, prin 

institutii recunoscute potrivit legii sau organizate in acest scop de catre autoritati publice. 

(5) Imprumutul public al unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 

luni de la prima difuzare a operei. 

Art. 19. 

Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale reprezinta dreptul 

exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a unor lecturi, interpretari muzicale sau scenice ori a 

altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau audiovizuale. 

Art. 20. 

Dreptul de difuzare secundara reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a 

operei sale, ulterior primei difuzari, prin oricare dintre mijloacele prevazute la Art. 13 lit. g), h), i), j) 

si l). 

Art. 21. 

(1) In cazul fiecarei revanzari a unei opere de arta plastica la licitatie publica sau prin intermediul unui agent 

comisionar, ori de catre un comerciant, autorul are dreptul la 5% din pretul de vanzare, precum si dreptul de a fi 

informat cu privire la locul unde se afla opera sa. 

(2) Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii, care intervin in vanzare, trebuie sa-i comunice autorului 

informatiile prevazute la alin. (1) al prezentului articol in termen de doua luni de la data vanzarii. Acestia vor 



 

 

raspunde de retinerea din pretul de vanzare si de plata sumei corespunzatoare catre autor a cotei de 5%. 

(3) Drepturile prevazute in prezentul articol constituie dreptul de suita si nu pot face obiectul vreunei renuntari 

sau instrainari. 

Art. 22. 

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului si sa o puna la dispozitia acestuia, 

daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se 

aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. In acest caz, proprietarul sau posesorul 

poate pretinde autorului o garantie suficienta – pentru securitatea operei, asigurarea operei la o suma ce 

reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare. 

Art. 23. 

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului la pretul de cost 

al materialului. 

(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera 

intr-o maniera corespunzatoare. 

(3) In cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita 

trimiterea reproducerii proiectelor.  

 

 


