NORME OBLIGATORII
PENTRU PUBLICAREA STUDIILOR ŞI ARTICOLELOR ÎN REVISTA
COGITO - REVISTĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PLURIDISCIPLINARĂ

Norme generale:
Pentru publicarea unui studiu sau a unui articol în revista noastră, Cogito - Revistă de
cercetare ştiinţifică pluridisciplinară, este necesar ca acesta să aibă un peer-review făcut de
către specialiştii din domeniu aflaţi în boardul editorial. Această activitate este realizată încă
de la primul număr
Sunt acceptate lucrări care reprezintă rezultatul unei cercetări originale, în funcţie de
specificul domeniului.
Normele de tehnoredactare sunt stabilite de boardul editorial al revistei, în
conformitate cu reglementările stabilite şi acceptate la nivel naţional şi internaţional.
Articolele sunt incluse în fiecare număr după procesul de peer-review, ţinând cont de
sumarul revistei şi de spaţiul alocat pe domenii.
Toate cele 3 părţi implicate – autorul, editorul şi evaluatorul – sunt obligate să
respecte normele legale, etice, academice şi deontologice stabilite la nivel national şi
internaţional, cu privire la elaborarea şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Se admit articole numai pe baza criteriilor valorice, fără perceperea de taxe.
Prezentele norme au la bază Codul de Bune Practici pentru Editorii de Reviste (COPE),
în vigoare la nivel internaţional.
Decizia publicării
Editorul şef este responsabil pentru selectarea şi includerea în revistă a studiilor şi
articolelor evaluate în vederea publicării.
Editorul şef îşi bazează deciziile pe politica boardului editorial al revistei, dar şi pe
analiza aspectelor de ordin legal semnalate– calomnie, încălcarea drepturilor de autor,
plagiat ş. a. Editorul şef se poate consulta cu ceilalţi editori sau evaluatori în a lua o astfel de
decizie.
Editorul va evalua textele doar prin prisma conţinutului ştiinţific, fără a avea în vedere
rasa, sexul, orientarea sexuală, credinţa, originile etnice, cetăţenia sau ideologia politică a
autorului.
Confidenţialitate
Orice manuscris primit pentru evaluare va fi tratat ca un document confidenţial.
Acesta nu poate fi prezentat public sau discutat cu alte persoane, exceptând cele care au
fost autorizate de către editor.
Editorul sau oricare altă persoană din echipa editorială nu va dezvălui informaţii altor
persoane despre manuscrisele trimise spre publicare, în afară de autorul respectiv,
evaluatori, potenţiali evaluatori, alţi consultanţi editoriali şi editură.
Divulgarea şi conflictul de interese
Materialele nepublicate dintr-un manuscris trimis spre evaluare nu vor fi folosite în
cercetarea proprie a editorului sau a altor persoane, fără aprobarea scrisă din partea
autorului.

Sarcinile evaluatorilor (Peer-review)
Contribuţia la deciziile editoriale
Evaluatorii elaborează recenzii ale studiilor şi articolelor, exprimându-şi acordul sau
dezacordul pentru publicarea acestora.
Evaluatorii asistă editorii în decizia editorială şi solicită, dacă este cazul, comunicarea
cu autorii pentru îmbunătăţirea articolelor acestora.
Standarde ale obiectivităţii
Evaluările trebuie să fie obiective. Critica personală este nepotrivită. Evaluatorii îşi vor
exprima opiniile doar prin argumente solide.
Drepturi ale evaluatorilor
Oricare evaluator ales care se simte necalificat pentru a evalua un articol pe o
anumită temă sau care prevede faptul că, în anumite circumstanţe, o evaluare rapidă
solicitată de editor este imposibilă va anunţa editorul-şef şi se va absolvi de la procesul de
evaluare.
Recunoaşterea surselor
Evaluatorii trebuie să identifice lucrările relevante publicate recent care nu au fost
citate de către autor. Evaluatorul trebuie să atragă atenţia asupra unor similarităţi
substanţiale sau a faptului că articolul coincide cu o altă lucrare de care a luat cunoştinţă.
Dezvăluirea şi conflict de interese
Informaţiile sau ideile obţinute prin peer-review trebuie să rămână confidenţiale şi să
nu fie utilizate în folos propriu de către evaluatori.
Evaluatorii nu sunt obligaţi să verifice manuscrisele din punctul de vedere al
conflictului de interese rezultat în urma competiţiei, colaborării sau a altor relaţii ale
autorilor, companiilor sau instituţiilor legate de respectivele articole.
Sarcinile autorilor
Standardele de raportare
Informaţiile vor fi prezentate cu acurateţe în lucrare. Frauda sau informaţiile inexacte
date cu bună ştiinţă constituie comportament neetic, neacceptabil.
Autorii îşi asumă în exclusivitate răspunderea legală pentru conţinutul lucrării.
Recunoaşterea surselor
Specificarea corectă a surselor este obligatorie. Autorii trebuie să citeze corect
publicaţiile utilizate sau care au influenţat elaborarea lucrării.
Originalitate şi plagiat
Autorii trebuie să se asigure că au realizat lucrări originale integral şi că în cazul în
care au folosit lucrările şi/sau cuvintele altor autori acestea au fost citate corect.
Răspunderea legală pentru plagiat revine în exclusivitate autorilor.
Publicare multiplă, redundantă sau concomitentă
Un autor nu trebuie să publice manuscrise descriind aceeaşi cercetare în mai mult de
o revistă de cercetare sau o publicaţie principală. Trimiterea aceluiaşi manuscris către mai

multe reviste în scopul publicării constituie un comportament neetic, neacceptabil. Autorul
este obligat să declare editorului dacă a mai publicat parţial sau integral textul respectiv.
Calitatea de autor asupra lucrării
Calitatea de autor se va limita doar pentru acela care a realizat o contribuţie
semnificativă asupra conceptului, designului, execuţiei sau interpretării studiului. Toţi ceilalţi
care au avut contribuţii semnificative vor fi trecuţi sub titulatura de co-autori. Unde există
alte persoane care au participat, sub anumite aspecte, la realizarea proiectului de cercetare,
acestea vor fi trecute sub numele de colaboratori.
Autorul corespondent trebuie să se asigure că toţi colaboratorii sunt trecuţi pe
articol, că nici un co-autor nepotrivit nu este trecut pe articol şi de faptul că toţi co-autorii
au văzut şi aprobat ultima formă a articolului.
Divulgarea şi conflictul de interese
Toti autorii vor specifica în manuscris, dacă este cazul, sursele de finanţare sau alte
aspecte care pot influenţa rezultatele şi interpretarea articolului. Toate sursele de finanţare
ale proiectului vor fi dezvăluite.
Erori fundamentale în articolele publicate
Când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în articolele
publicate, care se datorează în exclusivitate editorului, este obligaţia autorului să notifice
editorul revistei şi să coopereze cu editorul pentru a retrage sau corecta lucrarea.

