
Politica editorială a revistei „Economica" 
 
„Economica" este o revistă ştiinţifico-didactică internaţională, editată trimestrial de ASEM, care a fost 

concepută pentru a fi un cadru de promovare a noilor idei, informaţii, reflecţii şi dezbateri profesionale privind 
problemele actuale ce, prin subiecte şi abordări, pot fi clasate în domeniul ştiinţelor economice. Majoritatea 
autorilor o constituie profesorii de la ASEM, dar şi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ, precum şi 
specialişti în diverse sfere ale activităţii economice: bănci, organe fiscale, societăţi de asigurare, întreprinderi de 
producţie şi alte entităţi. 

Politica editorială a Revistei urmăreşte scopul de a încuraja autorii să-şi expună pe hârtie cele mai 
originale opinii, comentarii, gânduri în diverse direcţii ale cercetării economice. De asemenea, Colegiul de 
redacţie, Echipa redacţională a Revistei apreciază contribuţiile ştiinţifice ce promovează realizările şi 
performanţele atât din cadrul economiei naţionale, cât şi mondiale. 

Revista publică articole care respectă standardele publicaţiilor ştiinţifice: nu au mai fost publicate în alte 
reviste, cărţi sau apariţii editoriale; sunt originale; menţionează în bibliografie sursele datelor şi ideilor citate etc. 
Editorialul îşi propune să publice nu doar materiale ale cercetătorilor recunoscuţi dar şi, în mod special, ale 
tinerilor cercetători - doctoranzilor şi masteranzilor, permiţându-le, astfel, accesul în domeniul cercetărilor 
internaţionale. 

Subiectele abordate în Revistă includ studii asupra următoarelor domenii: Business şi 
Administrare; Economie fundamentală şi aplicativă; Finanţe, Contabilitate şi Analiză financiară; 
Integrare europeană şi Politici sociale; Informatică, Statistică şi Cibernetică economică. 
Articolele sunt prezentate în redacţia Revistei, în două limbi: română şi engleză, cu respectarea regulilor 

generale de redactare şi tehnoredactare stabilite de către Colegiul editorial şi expuse în Regulamentul de editare a 
Revistei ştiinţifico-didactice „Economica". 

Materialele destinate publicării este necesar să fie prezentate personal la Departamentul Editorial-
Poligrafic, în format electronic şi pe suport de hârtie A4, fond Times New Roman, caracter 12, interval 1,5-2,0, 
în limba română şi engleză (fişiere printer - friendli version. Doc.) pe CD. în ambele variante, textele trebuie să 
coincidă. Manuscrisele şi CD-urile predate la Redacţie nu se mai restituie autorilor. 

Fiecare articol este necesar să fie însoţit de o fişă personală, în care autorul să indice: numele, prenumele, 
instituţia de apartenenţă, titlul ştiinţific, funcţia, profesia, afilierea profesională şi datele de contact, precum: adresa 
de e-mail, nr. de telefon staţionar şi mobil. 

Materialele propuse pentru publicare sunt recenzate, în mod obligatoriu, de doi recenzenţi independenţi, 
în urma cărora colectivul operativ al Revistei, coordonat de Redactorul-şef, iau decizia finală în legătură cu 
acceptarea sau respingerea articolului respectiv. 

Responsabilitatea pentru originalitatea şi informaţiile din cuprinsul articolului revine, în totalitate, 
autorului respectiv, care odată cu prezentarea articolului depune şi o Declaraţie, tip nonplagiat, pe răspundere 
proprie. în caz de plagiat, răspunderea (juridică şi deontologică) revine, în exclusivitate, autorului care a săvârşit 
plagiatul. 

Redacţia are dreptul să respingă materialele care nu corespund prezentării tehnice expuse în Regulament 
sau au fost clasificate de către recenzenţii independenţi ca materiale lipsite de valoare ştiinţifică. De asemenea, 
Redacţia poate cere autorilor să-şi revizuiască textele, pentru ca acestea să corespundă exigenţelor profesionale 
specifice revistei. 

Articolele prezentate spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii, decât după răspunsul 
negativ (în scris) din partea redacţiei Revistei „Economica", sau după 6 luni din momentul înregistrării articolului 
în Redacţie, în care timp nu s-a primit nici un răspuns din partea Revistei. 

 
Toate drepturile de editare a articolelor prezentate aparţin Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM. 

Autorii, care prezintă materialele către redacţia revistei „Economica", îşi declară implicit acordul cu publicarea 
acestora în condiţiile enumerate mai sus şi cele descrise în Regulamentul de editare a Revistei ştiinţifico-didactice 
„Economica". 

Atât Regulamentul de editare, Politica editorială a Revistei, cât şi modelul de Declaraţie pe propria 
răspundere sunt expuse pe site-ul ASEM. 
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