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SCOPURI şi OBIECTIVE
Revista Academică de Studii Economice (ISSN 2393-4913, ISSN-L 2393-4913) este o publicaţie academică din România,
editată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.
Revista Academică de Studii Economice doreşte să devină un jurnal important care publică studii originale de înaltă calitate
care diseminează rezultate ale cercetării ştiinţifice economice în domeniul economic din întreaga lume academică şi de
afaceri. Revista se axează pe promovarea cercetării în întreaga lume, încurajând dialogul internaţional şi sprijină schimbul
de idei între cercetătorii din întreaga lume academică şi de afaceri.
Revista Academică de Studii Economice este un jurnal cu acces deschis şi constituie o resursă ştiinţifică valoroasă,
articolele publicate fiind disponibile on-line fără restricţii cercetătorilor, practicienilor, studenţilor şi altor categorii de
utilizatori.
Frecvenţa de apariţie a revistei este trimestrială. Lunile apariţiei vor fi: martie, iunie, septembrie, decembrie.
Revista încurajează trimiterea de studii interdisciplinare, cercetări empirice şi analize comparative internaţionale. Articolele
sunt acceptate spre publicare după o evaluare riguroasă, anonimă şi imparţială a fiecărui articol în parte, de către referenţii
ştiinţifici de specialitate.
Revista Academică de Studii Economice publică anual un număr special dedicat studiilor doctorale din învăţământul
superior. În colaborare cu diferite organisme reprezentative din domeniu, Revista Academică de Studii Economice publică
anual numere speciale dedicate conferinţelor din domeniul economic.

DOMENII
Revista publică doar studii originale teoretice şi empirice de înalt nivel calitativ şi de interes general în următoarele arii
tematice fără a se limita doar la acestea: contabilitate, finanţe, bănci, asigurări, management, marketing, turism, servicii,
informatică economică, statistică, econometrie precum şi în alte domenii ale cercetării ştiinţifice din economie.
Ghidul autorilor
Note generale
Revista Academică de Studii Economice acceptă numai documente în limba engleză.
• Articole publicate anterior, cele avute în vedere de către o altă revistă, precum şi cele cu un drept de autor pre-existent
nu pot fi transmise. Autorii trebuie să se asigure că cel puţin jumătate din conţinutul articolului sau ideea de bază nu a fost
publicată în altă parte. Cu alte cuvinte, autorii ar trebui să demonstreze ajustarea considerabilă făcută şi valoarea adăugată
în observaţiile lor.
• Nici Colegiul Editorial, nici Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” nu plătesc pentru materiale nesolicitate. Consiliul
Editorial îşi rezervă dreptul de a efectua corecturi editoriale minore, cum ar fi: abrevierile sau modificări ale titlurilor şi
subtitlurilor.
• Orice solicitări de adăugare sau eliminare a unui co-autor, pentru rearanjarea numelor co-autorilor trebuie să fie trimise
Revistei Academice de Studii Economice de către autorul corespondent înainte de acceptarea finală a Consiliului
Editorial. Eventuala cerere trebuie să conţină explicaţia, împreună cu confirmarea scanată semnată de către toţi co-autorii.
Procedura de recenzare
 Autor corespondent completează formularul de înscriere online.
 Consiliul Editorial al Revistei Academice de Studii Economice recunoaşte fenomenele de "ghostwriting” şi " Guest
authorship", ca o abatere gravă ştiinţifică. Mai mult decât atât, eventualul sprijin financiar al oricărei instituţii de cercetare
sau entităţi la crearea lucrării trebuie să fie dezvăluită în aprecierile articolului "divulgare financiară". Prin urmare, autorul
corespondent trebuie să completeze şi să semneze Declaraţia de originalitate (în cazul în care există doi sau mai mulţi
autori), care ar trebui să fie prezentată împreună cu manuscrisul folosind formularul de înscriere online. Toate cazurile
depistate de abateri ştiinţifice vor fi documentate şi instituţiile şi entităţile corespunzătoare vor fi înştiinţate.
 Ghostwriting (Scriere fantomatică) - o contribuţie substanţială la publicare a fost făcută, fără însă a dezvălui participarea
autorului, sau fără a fi menţionat în aprecierile finale ale articolului.
 Guest authorship (Autor onorific) - contribuţia autorului este nesemnificativă, în ciuda declaraţiei.
 Membrii Consiliului Editorial fac o constatare iniţială a înscrierilor şi informează autorii în cazul în care documentele
sunt adecvate pentru revistă. După această acceptare iniţială începe procesul de recenzare. Fiecare articol primeşte un
număr de înregistrare.
 Toate înscrierile Revistei Academice de Studii Economice sunt supuse unei duble recenzii, ceea ce înseamnă că nici
autorul (autorii) şi nici recenzorii nu cunosc identitatea celuilalt. Lista evaluatorilor este publicată pe website-ul Revistei
Academice de Studii Economice o dată pe an, fără atribuirea numelui evaluatorilor pentru un anumit articol. Fiecare lucrare
prezentată este revizuită de cel puţin doi recenzori independenţi (în afara entităţii afiliate autorilor). În plus, cel puţin unul
dintre recenzori este afiliat unei instituţii străine în raport cu naţionalitatea autorului (autorilor). Recenziile sunt în formă
scrisă şi conţin o declaraţie clară cu privire la aprobarea publicării lucrării sau respingerii acesteia.
 În caz de revizuiri minore articolul este trimis autorului (autorilor), împreună cu opiniile recenzorilor. Autorii sunt rugaţi
să răspundă comentariilor recenzorilor şi să facă ajustările corespunzătoare în text. Apoi, autorii trimit înapoi versiunea
corectată.
 Consiliul Editorial ia decizia finală cu privire la publicare.
Rezumat al procedurii de recenzare
 Etapa 1: Trimiterea a două fişiere utilizând formularul de înscriere on-line: manuscrisul şi Declaraţia de Originalitate.
 Etapa 2: Constatarea iniţială efectuată de către Consiliul Editorial.
 Etapa 3: Efectuarea recenziei dublu-nevăzute de cel puţin doi recenzori independenţi.
 Etapa 4: Răspunsul la comentarii şi eventualele corecţii ale articolului realizate de autor(i).
 Etapa 5: Decizia finală a Consiliului Editorial.
Formatul articolului
Mostră articol
• Vă rugăm să citiţi următoarele îndrumări şi să utilizaţi eşantionul format articol de depunere a lucrării dvs., deoarece
numai articole formatate în consecinţă, pot fi acceptate. Numele fişierului trebuie să cuprindă numele primului autor (de
exemplu: george_avramescu.doc).
Limba
• Articolele trebuie să fie scrise în limba engleză.
Titlu
• Concis şi informativ. Evitaţi abrevierile.

Numele autorilor şi afilierea lor
• Ar trebui furnizate numele complete. Vă rugăm să indicaţi afilierea autorilor. Indicaţi adresele de afiliere ale autorilor sub
numele lor.
Contact
• Asiguraţi-vă că numerele de telefon şi de fax (cu ţara şi codul zonal) sunt prevăzute în plus faţă de adresa de e-mail şi
adresa poştală completă.
Rezumat, cuvinte-cheie şi codurile de clasificare
• Un rezumat concis ar trebui să expună pe scurt scopul cercetării şi principalele rezultate. Rezumatul trebuie să fie
prezentat în limba engleză şi separat de articol (lungimea rezumatului: 150 cuvinte). Furnizaţi cel puţin un cod standard JEL
şi până la 5 cuvinte cheie suplimentare. Recomandări asupra lungimii articolului: maximum 10 pagini.
Conţinutul articolului
 Lucrările trebuie să ofere o introducere, o privire de ansamblu asupra literaturii de specialitate, să prezinte metodologia
de cercetare, analiza rezultatelor şi să descrie contribuţia personală (concluziile).
Ilustraţii
• Grafica trebuie să se facă în MS Word şi trebuie să fie editabile.
Tabele
• Tabelele vor fi numerotate consecutiv în text cu cifre arabe şi imprimate pe foi separate. Orice manuscris care nu respectă
instrucţiunile de mai sus pot fi returnate înainte de publicare pentru revizuirea necesară.
Notele de subsol
• Utilizarea de note de subsol ar trebui să fie reduse la minimum şi numerotate consecutiv în tot textul cu cifre arabe.
Procesul de recenzie a articolelor
Lucrări trimise revistei sunt recenzate de minim doi recenzori, membri ai comisiei ştiinţifice sau editoriale şi care prezintă
calificările corespunzătoare. Editorul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care, în opinia consiliului editorial, sunt fie de
calitate insuficientă, sau nu sunt suficient de relevante pentru aria subiectului.
Criteriile de recenzare avute în vedere sunt noutatea şi originalitatea lucrării, calitatea metodologiei de cercetare,
organizarea şi claritatea, referinţe ale unor studii anterioare, precum şi calitatea rezultatelor. Rezultatul procesului de
recenzare poate fi: acceptarea, acceptarea cu revizuire sau respingerea. Autorii vor fi informaţi cu privire la rezultatul
procesului de recenzare.
Etica de publicare
Editorii Revistei Academice de Studii Economice sunt angajaţi la cele mai înalte standarde de etică în cercetarea academică
şi publicare. Conduită etică atât scrisă cât şi editarea este necesară pentru a oferi cititorilor materiale ştiinţifice exacte, utile
şi de încredere, precum şi pentru a onora în mod corespunzător creditele particulare ale cercetătorilor şi autorilor. Prin
urmare, respectarea următoarelor standarde ale eticii de publicare se cere de la toţi contribuabilii Revistei Academice de
Studii Economice, inclusiv autorilor, recenzorilor şi editorilor. Violarea oricărora dintre aceste standarde de către un autor
reprezintă o bază de respingere a manuscrisului prezentat pentru publicare.
1. Autorat şi co-autorat
1. Creditarea unui autor trebuie să se bazeze pe îndeplinirea următoarelor criterii: 1) contribuția substanțială la conceptul
sau proiectarea articolului, achiziția de date sau analiza și interpretarea datelor; 2) elaborarea articolului sau revizuirea și
introducerea de schimbări fundamentale în cadrul acestuia; 3) aprobarea finală a versiunii care urmează să fie publicată.
Toate persoanele desemnate ca autori și coautori ar trebui să îndeplinească aceste criterii. Ca şi co-autori ai articolului ar
trebui să fie identificate toate persoanele care au adus contribuţii ştiinţifice semnificative articolului raportat, și, prin
urmare, care au o responsabilitate asupra conținutului și rezultatelor sale. Autorii ar trebui, de asemenea, să recunoască în
mod corespunzător contribuțiile personalului tehnic și datele profesioniștilor. Toți contribuabili care nu îndeplinesc criteriile
de autor (de exemplu, sprijinul financiar) ar trebui enumerate în secțiunea "Mulțumiri" (Acknowledgements). Editorii își
rezervă dreptul de a solicita informații în scris despre contribuțiile fiecărei persoane care a scris articolul. Autorii ar trebui să
fie, de asemenea, conștienți de faptul că următoarele fenomene sunt exemple de abateri științifice și trebuie evitate:
Ghostwriting - o contribuție substanțială la publicare a fost făcută, fără a dezvălui participarea autorului, sau fără a fi
menționat în confirmările care însoţesc articolul.
Guest authorship - contribuția autorului este nesemnificativă, în ciuda declarației făcute. Un grup de co-autori ar trebui să
decidă împreună cu privire la ordinea în care sunt prezentate numele lor. Pe durata depunerii manuscrisului, autorul
corespondent trebuie să furnizeze informații de contact (nume complet, adresă de e-mail, afilierea instituțională și adresa
poștală) pentru toţi co-autorii. Autorul care depune manuscrisul pentru publicare acceptă responsabilitatea de a notifica
toţi co-autorii de depunerea manuscrisului. Autorul corespondent trebuie să completeze și să semneze Declarația de
originalitate (în cazul în care există doi sau mai mulţi autori), care trebuie să fie trimisă împreună cu manuscrisul. Toate
cazurile depistate de abateri științifice vor fi documentate și instituțiile și entitățile corespunzătoare vor fi notificate.
2. Surse de date și idei
Autorii sunt rugaţi să recunoască cu fidelitate și să identifice contribuțiile altor persoane pentru munca lor, precum și să
identifice în mod clar atât sursele de date cât și ideile. Autorii trebuie să citeze toate publicațiile care au fost importante în

dezvoltarea studiului prezentat și care vor ghida cititorul către cercetările anterioare care sunt esențiale pentru înțelegerea
analizei. Autorii sunt rugaţi să facă eforturi rezonabile și diligente pentru a găsi, și apoi cita exact, sursele și publicațiile
originale. Autorii ar trebui să prezinte numai surse de încredere personal verificate fie peer-review, fie surse de date din
literatura de specialitate. Autorii nu trebuie să se angajeze în plagiat sau auto-plagiat. Plagiatul este copierea textuală sau
aproape textuală, sau parafrazarea fără modificări de text, date sau alte materiale care conțin rezultate ale muncii altei
persoane, fără identificarea explicită a sursei unui astfel de material. În mod similar, auto-plagiatul este reproducerea
propriului text sau rezultate publicate anterior de autor fără confirmarea sursei. Exercitarea unei îngrijiri pentru publicarea
numai a unor cercetări originale, editorii Revistei Academice de Studii Economice sunt angajaţi la descurajarea plagiatului
și auto-plagiatului și pot folosi un software special pentru a detecta manuscrisele asemănătoare trimise ale materialelor
publicate anterior. Manuscrisele pot fi analizate pe parcursul întregului ciclu editorial, inclusiv procesul de depunere și până
la publicarea finală în formă online sau tipărită.
3. Publicații duplicat
Este interzis unui autor de a prezenta manuscrise care descriu în esență, aceeași cercetare la mai mult de un jurnal de
publicare primar, dacă nu este o retrimitere a unui manuscris respins sau retras de la publicare.
Unui autor îi este cerută organizarea articolului, astfel încât acesta oferă o descriere bine conturată a problemei
examinate. Fragmentarea rapoartelor de cercetare consumă excesiv spațiul revistei și complică în mod nejustificat
literatura de specialitate; prin urmare, este de așteptat ca autorii să evite pe cât posibil.
4. Conflictele de interese
Conflictul de interese este o situație în care procesul de cercetare și publicare poate fi corupt sau rezultatele pot varia din
cauza unor alte interese ale participanților. Aceasta se poate referi la unul una sau mai mulţi dintre participanții la cercetare
și procesul de publicare - autorul, recenzorul sau editorul. Pot apărea conflicte de interese financiare (de exemplu pentru
oportunități de angajare, taxe sau alte mecanisme de compensare, proprietate benefică de stoc), sau din alte motive (de
exemplu, relațiile personale, exercitarea unei cariere academice, pasiune intelectuală, implicare politică etc.), care pot în
mod rezonabil să influențeze motivațiile sau rezultatele acțiunilor participanților la procesul de publicare.
Conflictele de interese constituie o amenințare gravă la adresa integrității și obiectivităţii atât a cercetării științifice, cât şi a
publicării. Prin urmare, cele mai bune practici pentru autori, recenzori și editori deopotrivă, sunt de a evita conflictele de
interese ori de câte ori este posibil. Toți participanții la procesul de publicare care se află în situația unui conflict de
interese, trebuie să prezinte acest fapt. De o importanță deosebită este faptul că în cazul în care studiul de cercetare
original raportat în manuscris sau pregătirea manuscrisului a fost susținută de una sau mai multe subvenții, titlul și numărul
subvenției (lor) și numele instituției (lor) care au furnizat subvențiile sau sprijinul financiar pentru conducerea, analiza sau
scrierea studiului, trebuie să fie specificate în manuscris. Editorii Revistei Academice de Studii Economice pot utiliza
informațiile prezentate în situațiile de conflict de interese și de sprijin financiar ca bază pentru deciziile editoriale. Autorul
corespondent trebuie fie să declare redactorului şef la momentul depunerii că nu există niciun conflict de interese, sau în
mod echitabil și eficient să comunice toate conflictele de interese, care vor fi apoi recunoscute în articolul publicat.
5. Revizuirea și editarea
Revista Academică de Studii Economice este o revistă peer-review. Lucrările trimise și comunicările scurte sunt evaluate de
către recenzori independenți sau membri ai comitetului de redacţie specializaţi în domeniul articolului. Recenzorii
evaluează materialele trimise din punct de vedere al semnificației și noutăţii ştiinţifice, a definirii conform profilului general
al revistei, al examinării conținutului său pentru respectarea eticii de publicare a revistei. După ce procesul de recenzie este
complet, articolul poate fi respins, returnat autorului pentru revizuire sau acceptat spre publicare.
Autorii sunt responsabili pentru conținutul articolului sau a comunicării scurte. Editorii pot solicita unui autor, dacă se
consideră necesar, elaborarea conținutului sau detalii tehnice ale articolului. Editarea științifică ar putea schimba formatul
articolului și corecta scriere pentru a se realiza în conformitate cu politica editorială a revistei. Imaginile, graficele şi
conţinutul textual sunt supuse examinării editoriale, precum şi cantitatea lor ar trebui să fie optimă și necesară doar în
conținutul articolului. Imaginile, graficele și conținutul textual sunt supuse unor standarde etice privind paternitatea și
integritatea. În plus, ori de câte ori imaginile sunt incluse în conturile proceselor de cercetare sau rezultate, sau în colecții
de date, autorul trebuie să ofere o descriere exactă a modului în care imaginile au fost obținute.

