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DECLARAȚIE DE ETICĂ ȘI BUNE PRACTICI 
 
 
 
Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, serie nouă, Istorie 
(AȘUI) este o revistă de tip peer-review, dedicată celor mai înalte standarde de etică ale 
publicațiilor în domeniu. Toate părțile implicate în actul publicării (editori, autori, evaluatori) 
trebuie să fie de acord cu standardele etice expuse mai jos. 
 
EDITORII 
Editorul, membrii comitetului de redacție și colegiului de redacție  se angajează să urmeze 
principiile independenței editoriale. Ei sunt responsabili de contribuțiile care vor fi publicate 
în această revistă. Decizia lor trebuie să se bazeze exclusiv pe valoarea academică și 
științifică, importanța, originalitatea și calitatea cercetării. Editorii se pot consulta cu 
evaluatorii în luarea acestor decizii. De asemenea, iau în considerare politicile de 
nediscriminare, plagiat și încălcare a drepturilor de autor.  
Editorul, secretarii de redacție, comitetul de redacție și evaluatorii vor trata contribuțiile pe 
baza conținutului lor, fără discriminare de rasă, sex, orientare sexuală, religie, origine etnică, 
cetățenie sau orientare politică a autorilor.  
Editorul, secretarii de redacție și comitetul de redacție nu vor dezvălui identitatea 
evaluatorilor către autor sau identitatea autorului către evaluatori. Nu vor dezvălui altor 
persoane informații despre contribuțiile care urmează să fie publicate. Vor fi în contact cu 
autorii, propunând soluții pentru diferitele situații apărute, în funcție de opiniile evaluatorilor. 
 
AUTORII 
Autorul este singura persoană responsabilă de conținutul publicației sale. Autorul se 
angajează să scrie o lucrare originală în toate componentele sale și să citeze în mod adecvat 
toate publicațiile științifice utilizate în contribuția sa. Autorii trebuie să indice corect 
referințele bibliografice menționate în contribuție. În cazul reproducerii surselor (imagini, 
fotografii, hărți etc.), aceștia vor obține autorizațiile necesare, dacă este cazul. De asemenea, 
trebuie să aibă acordul persoanelor intervievate, în cazul cercetărilor de istorie orală. 
Autorii trebuie să se asigure că manuscrisul nu a fost publicat în altă parte. Nu este etic ca 
autorii să trimită un manuscris care este în curs de revizuire în altă publicație. Dacă textul este 
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scris de mai mulți autori, autorul care trimite lucrarea trebuie să confirme că există 
consimțământul coautorilor pentru publicarea contribuției în revistă.  
Autorii trebuie să ofere corecturi ale erorilor, dacă editorul solicită acest lucru. Sprijinul 
financiar, dacă este prezent, va fi menționat într-o notă în contribuție. Autorii trebuie să 
declare orice potențial conflict de interese. 
 
EVALUATORII 
Procedura de peer-review are o mare importanță pentru a permite editorului, secretarilor de 
redacție, comitetului de redacție și evaluatorilor să decidă asupra contribuțiilor care urmează 
sau nu să fie publicate și să ofere autorilor posibilitatea de a-și îmbunătăți textele. 
Evaluatorii sunt de acord să se ocupe de lucrările pentru care au expertiza necesară efectuării 
unei evaluări adecvate și pe care o pot evalua în mod obiectiv și în timp util. Aceștia trebuie 
să ofere motive adecvate pentru evaluarea lor. Aceștia trebuie să informeze editorul dacă 
există similitudini între contribuția care este verificată și alte publicații cunoscute de aceștia. 
Aceștia trebuie să considere confidențiale toate informațiile obținute în timpul procesului de 
evaluare de tip peer-review. Aceștia nu vor folosi informațiile obținute în timpul procesului 
de evaluare pentru propriul lor avantaj personal sau organizațional sau pentru a dezavantaja 
sau discredita pe alții. 
 
Plagiatul, sub toate formele sale, constituie un comportament public neetic, fiind inacceptabil. 
Nu tolerăm plagiatul în această publicație și ne rezervăm dreptul de a verifica toate 
contribuțiile trimise prin instrumente adecvate de verificare a plagiatului. Contribuțiile care 
conțin suspiciuni de plagiat, în totalitate sau parțial, vor fi respinse. 
 
 


