Declarația de etică și malpraxis
Actele Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele și numirea” (ICONN) reprezintă o
colecție de lucrări recenzate, care promovează respectarea standardelor etice întâlnite în publicațiile
științifice. Toate părțile implicate în procesul publicării (editura, editorul volumului, referenții și
autorii) trebuie să satisfacă principiile detaliate în secțiunile următoare.
1. Editura va asigura respectarea celor mai bune practici în publicarea volumului și va
asigura suportul tehnic, procedural și legal în vederea obținerii celor mai bune rezultate.
2. Responsabilitățile editorului volumului sunt:
- să le ofere autorilor instrucțiuni de publicare actualizate și să se asigure că ele sunt
respectate în lucrările acceptate spre publicare;
- să coordoneze procesul de recenzare și să garanteze desfășurarea corectă a acestuia, pe baza
unor criterii strict academice (valoare, originalitate, claritate), eliminând orice conflict de interese;
- să decidă care dintre lucrările trimise pentru recenzare vor fi publicate. Editorul va lua în
considerare rezultatele procesului dublu de recenzare (double blind peer-review) în luarea acestor
decizii;
- să păstreze confidențialitatea materialelor primite și a comunicărilor cu referenții, dar și
anonimatul referenților și al autorilor;
- să garanteze îndeplinirea standardelor etice și științifice ale volumului, să publice scuze dacă
este necesar și corecturi/ retrageri ale lucrărilor când se identifică erori.
3. Procesul de recenzare este corect și nepărtinitor. Referenții sunt aleși de editor și nu au
voie să aibă niciun conflict de interese în legătură cu lucrarea recenzată, autorul/ autorii și/ sau
instituția finanțatoare. Recenzorii trebuie să-și exprime opiniile clar și argumentat, axându-se pe
câteva aspecte (adecvarea terminologiei, originalitatea lucrării, acuratețea lingvistică și relevanța
bibliografiei), oferind eventuale sugestii și realizând o evaluare globală a lucrării. Dacă este
necesar, editorul va apela la terți pentru un alt punct de vedere.
Referenții trebuie să garanteze confidențialitatea lucrărilor recenzate. Ei nu au voie să
contacteze autorii în mod direct, fără permisiunea editorului.
4. Autorii trebuie să se asigure că au redactat lucrări originale. Este necesar să menționeze/
citeze corect informațiile preluate din alte surse și să obțină permisiunea de a reproduce conținutul
din alte surse, inclusiv din conversații private, din corespondență sau discuții cu terți. Este indicat să
se amintească instituția care a finanțat cercetarea desfășurată în vederea redactării lucrării.
Plagiatul, orice formă ar îmbrăca, traduce un comportament contrar standardelor incluse în
această declarație de etică și, prin urmare, nu este admis. Totodată, sunt considerate inacceptabile
afirmațiile necinstite sau conștient incorecte, trimiterea unei lucrări la mai multe publicații și
trimiterea unei lucrări care a fost deja publicată sau acceptată pentru publicare în alt loc.
Când autorii descoperă erori sau neconcordanțe semnificative în lucrările proprii apărute în
Actele ICONN, au datoria să anunțe editorul. Autorii vor colabora cu editorul să retragă sau să
corecteze lucrarea, dacă editorul va considera că este necesar.

