
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, editorii volumului, referenții și autorii) 

trebuie să satisfacă principiile detaliate în secțiunile următoare. 

 

1. Editura va garanta 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 editorilor volumelor sunt: 

- să asigure cele mai înalte standarde de calitate științifică și etică pentru toate volumele ICONN; 

- 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. Selecția 

evaluatorilor de către editori nu se bazează pe naționalitatea, religia, rasa, orientarea sexuală, afilierea 

sau opiniile politice, ci doar pe expertiza lor științifică și lingvistică; 

- să decidă care dintre lucrările trimise pentru recenzare vor fi publicate. Editorii vor ține cont de 

rezultatele procesului dublu de recenzare (double blind peer-review) în luarea acestor decizii. În același 

timp, editorii sunt autorizați să efectueze mici modificări ale manuscriselor, pentru a corecta erori 

gramaticale, stilistice și pentru a uniformiza toate materialele conform normelor de tehnoredactare; 

- 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; 

- să se asigure că procesul de evaluare a studiilor publicate în Actele ICONN, conținutul acestora și 

utilizarea materialelor după publicare sunt în acord cu recomandările etice internaționale recomandate 

de COPE (https://publicationethics.org/core-practices). 

 

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. 

Observațiile critice ale recenzenților trebuie să se concentreze pe materialul evaluat, nu pe autor. 

Referenții trebuie să garanteze confidențialitatea lucrărilor recenzate. Ei nu au voie să contacteze 

autorii în mod direct, fără permisiunea editorului. Atunci când un evaluator descoperă/stabilește că o 

lucrare este suspectă de plagiat/încălcarea drepturilor de autor în legătură cu o altă cercetare, el/ea are 

datoria să raporteze incidentul editorilor și să le furnizeze citatele suspecte de similitudine împreună cu 

materialul sursă. Evaluatorii au obligația de a raporta potențiale conflicte de interese. Un conflict de 

interese apare atunci când relația personală, profesională, financiară sau orice altă relație între un autor, 

un coautor sau un evaluator poate influența sau influența în mod necorespunzător munca, acțiunile, 

judecățile sau constatările acestora (v. secțiunea 5 infra).  

Procesul de evaluare poate dura până la 2 luni. După primirea opiniilor evaluatorilor, editorii 

vor informa autorii cu privire la decizia luată în legătură cu studiile acestora: articolul poate fi acceptat 

spre publicare fără nicio modificare, acceptat pentru publicare după efectuarea unor modificări sau 

respins. 

Editorii vor trimite autorilor comentariile și sugestiile făcute de evaluatori pentru manuscrisele 

acceptate pentru publicare. În general, autorii trebuie să returneze lucrarea îmbunătățită în termen de 3 

săptămâni, dar se poate acorda o prelungire a acestui termen dacă este necesară o revizuire mai amplă. 

În ambele cazuri, lucrarea revizuită va fi ulterior reevaluată de editori și evaluatori. În cazul în care este 

acceptat, manuscrisul este supus unor proceduri finale de editare și retrimis autorilor în format PDF., 

pentru a-și da acordul înainte de publicarea efectivă a lucrării.  

https://publicationethics.org/core-practices


Dacă un manuscris este respins în orice etapă a procesului de revizuire, editorii vor informa 

autorii despre motivele care stau la baza acestei decizii. Autorii sunt liberi să trimită articolele respinse 

pentru publicare în altă parte. 

 

4. Autorii trebuie să se asigure că au redactat lucrări originale. Orice formă de 

plagiat/autoplagiat este interzisă. Este necesar să menționeze/citeze corect informațiile preluate din alte 

lucrări 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 simultan și 

trimiterea unei lucrări care a fost deja publicată sau acceptată pentru publicare în alt loc. Interdicția se 

extinde asupra studiilor publicate anterior sau simultan în limbi diferite. 

Când autorii descoperă erori sau neconcordanțe semnificative în lucrările proprii apărute în 

Actele ICONN, au datoria să anunțe editorii. Autorii vor colabora cu editorii să retragă sau să corecteze 

lucrarea, dacă aceștia vor considera că este necesar. 

 

5. Politica privind conflictul de interese 

Deși, în general, nu este necesară nicio declarație formală a conflictului de interese, autorii 

trebuie să-și însoțească lucrarea de o declarație explicită a conflictului de interese dacă, la trimitere, sunt 

conștienți că situația este aceasta. Editorii și evaluatorii vor respecta aceleași obligații. (Vă rugăm să 

consultați și secțiunile 2 și 3 din acest document.) 

 

6. Politica privind drepturile de autor și licența 

Actele ICONN sunt publicate în format tipărit și online (cu acces liber), în acord cu practicile 

COPE (https://publicationethics.org/core-practices).  

Nu se percepe nicio taxă suplimentară pentru trimiterea, procesarea sau publicarea lucrărilor. În 

același timp, autorii nu au dreptul la nicio redevență care derivă din comercializarea lucrărilor lor de 

către editură (Mega).  

Drepturile de autor pentru conținutul materialului (inclusiv rezumate, referințe bibliografice, 

tabele, figuri, anexe și orice alte date conexe) sunt păstrate de către autori, precum și de către coautorii 

și colaboratorii creditați. 

La trimiterea unui manuscris, autorul principal/corespondent trebuie să fi primit permisiunea de 

a trimite materialul de la toți coautorii și colaboratorii. Autorul corespunzător va atrage atenția tuturor 

coautorilor și contribuitorilor materialului menționat că trebuie să respecte prevederile prezentei politici 

de drepturi de autor și licențe. Autorii pot reproduce conținutul materialului publicat numai cu acordul 

editorilor lucrărilor și indicând referința originală completă, inclusiv numele tuturor autorilor 

manuscrisului (fie ei coautori sau colaboratori), titlul documentului. proceduri, date despre editor, anul 

publicării, intervalul de pagini și DOI.  

Prin trimiterea materialului spre publicare, autorii acordă editorilor și editurii dreptul exclusiv 

de a pregăti, publica, difuza, expune, promova, reproduce, licenția exemplare tipărite și electronice ale 

materialului (inclusiv rezumate, referințe bibliografice, tabele, figuri, anexe și orice alte date conexe), 

prin Internet sau prin orice alt mijloc.  

Toate studiile din Actele ICONN pot fi citite, citate și distribuite în scopuri necomerciale, 

indiferent de mediu și format, atâta timp cât se face trimiterea bibliografică corespunzătoare. 

 

7. Politica de protecție a datelor 

În acord cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR, 

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-

gdpr/index_en.htm), toate datele furnizate de editori, autorii și evaluatori (nume, adrese de e-mail, 

afiliere instituțională) vor fi utilizate doar în scopuri academice. Volumele ICONN vor publica numai 

numele autorilor și afilierea lor instituțională, în timp ce adresele de e-mail vor fi dezvăluite doar cu 

acordul autorilor.  

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_en.htm


În concluzie, Declarația de etică și malpraxis a ICONN respectă practicile de bază dezvoltate de 

COPE (https://publicationethics.org/core-practices) în vederea creării unei culturi a cercetării și 

integrității publicării. 

https://publicationethics.org/core-practices

