DECLARAŢIA DE ETICĂ ŞI MALPRAXIS A PUBLICAŢIEI

Responsabilitatea redacţiei
● Redacţia va păstra confidenţiale informaţiile legate de manuscrisele primite spre publicare şi
discuţiile purtate cu referenţii.
● Redacţia va semnala orice conflict de interese.
● Cu consultarea membrilor Comitetului de Redacţie, redactorul-şef va selecta referenţi care
au expertiză adecvată în domeniu. Manuscrisele vor fi evaluate de cel puțin doi referenţi și,
acolo unde este necesar, redactorul-şef va solicita opinii suplimentare.
● Redacţia se va asigura că procesul de evaluare este corect.
● Redacţia va evalua manuscrisele exclusiv pe criterii legate de conţinutul lor ştiinţific.
● Redacţia este responsabilă pentru luarea deciziei legate de publicarea manuscriselor primite.
● Redacţia va solicita tuturor autorilor manuscrisului acordul pentru publicare.
● Redacţia va evalua cazurile suspectate de plagiat conform Codului de Conduită al COPE.
● Redacţia va colabora cu autorii pentru a corecta erorile semnificative sau inexactităţile
observate după publicarea lucrării (în numărul următor al revistei).
Responsabilitatea autorilor
● Autorii vor declara că manuscrisul nu a fost publicat anterior sau că nu este trimis
concomitent spre publicare şi altei reviste.
● Autorii vor declara că manuscrisul reprezintă munca lor originală. Dacă în cuprinsul
manuscrisului au fost folosite lucrările, ideile și/sau cuvintele altor autori, acestea vor fi
citate în mod corespunzător (vezi Discuţia despre plagiat a COPE).
● Autorii trebuie să declare orice conflict de interese.
● Autorii trebuie să menționeze toate sursele de finanţare utilizate pentru desfășurarea
cercetării și/sau pregătirea articolului.
● Autorii au obligaţia de a semnala prompt orice eroare sau inexactitate descoperită în articol
şi de a colabora cu membrii Comitetului de Redacţie pentru a publica rectificarea necesară,
retractare etc., după caz.
Responsabilitatea referenţilor
● Referenţii vor îndeplini procesul de recenzare conform metodei single-blind.
● Referenţii vor informa Comitetul de Redacţie al revistei Studii şi Cercetări de Istorie şi
Arheologie (SCIVA) privitor la orice conflict de interese (relaţii de colaborare,
competiţionale sau de altă natură cu oricare dintre autori, conexiuni cu instituţiile implicate
în respectiva cercetare etc.).
● Referenţii vor păstra confidenţiale toate informaţiile legate de manuscris şi nu le vor folosi
în avantaj personal.

● Referenţii nu trebuie să contacteze autorii fără permisiunea redactorului-şef.
● Referenţii vor evalua manuscrisele pe criterii legate strict de conţinutul lor ştiinţific
(originalitatea lucrării, gradul de noutate, claritatea discursului şi a concluziilor exprimate,
gradul de cunoaştere a literaturii de specialitate de către autor/autori şi folosirea adecvată a
acesteia, acurateţea redactării).
● Referenţii trebuie să aducă în atenția Comitetului de Redacţie orice similitudine substanțială
între manuscrisul evaluat și altă lucrare publicată.

