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Strategia Lisabona 2000 şi programul-cadru pentru cercetare Orizont 2020 au în 

vedere consolidarea poziției de lider a Europei în domeniul cercetării şi inovării. Ȋn acest 

context, cercetătorii tineri şi cei experimentați au nevoie de o astfel de lucrare-ghid pentru 

dezvoltarea competențelor şi a carierei lor în cercetarea ştiinţiifică, pentru elaborarea de 

articole ştiinţifice de înaltă ţinută ştiinţifică, pentru dezvoltarea competenţelor de 

diseminare a rezultatelor cercetării lor prin publicarea articolelor lor în reviste din fluxul 

principal al publicaţiilor ştiinţifice internaţionale. 

Cartea pe care v-o prezentăm este o lucrare 

despre cercetările ştiinţifice, destinată în principal 

studenţilor, doctoranzilor, profesorilor şi, de fapt, 

tuturor categoriilor de autori pentru elaborarea de 

articole  ştiinţifice de succes. Autorii merită felicitări 

sincere pentru un demers curajos, cuprinzător şi util în 

planul cercetării ştiinţifice, dar şi ca ghid de elaborare 

şi publicare a unei cercetări ştiinţifice autentice.  

Lucrarea conține cinci capitole referitoare la: 

cercetarea economică şi comunicarea rezultatelor 

acesteia, în contextul general al cercetării ştiinţifice 

(capitolul 1); structura și optimizarea citării unui articol 

ştiinţific (capitolul 2); redactarea unui articol științific 

(capitolul 3); plagiat, legislația antiplagiat şi etica 

cercetării (capitolul 4) şi publicarea unui articol din 

domeniul științelor economice (capitolul 5). 

Lucrarea cuprinde nu numai recomandări pentru elaborarea materialelor ştiinţifice 

dar şi elemente epistemologice ale cercetării ştiinţifice. Din această perspectivă, autorii 

reuşesc un excelent echilibru între epistemologia cercetării (inclusiv, elemente de statistică-

matematică) şi bune practici de elaborare a unui articol ştiinţific.   

   

Cercetarea economică şi comunicarea rezultatelor acesteia în contextul general 

al cercetării ştiinţifice, identifică şi evaluează elementele specifice ştiinţei economice. 

Capitolul este structurat pe următoarele patru cicluri: 

 primar care se referă la date – informaţii – indicatori - sisteme de indicatori – erori; 

 secundar privind natura strategico - metodologică a cercetării; 

 terţiar privind elementele de natură inferenţială (ipoteze, teste, modelare); 

 cuaternar privind rezultatele cercetării științifice.  
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Capitolul întâi cuprinde o amplă analiză a tipologiei cercetărilor ştiinţifice cu 

evidenţierea interconexiunilor dintre diferitele domenii ştiinţifice şi a aspectelor teoretice şi 

practice privind comunicarea în cercetarea ştiinţifică.  

 

Structura şi optimizarea citării unui articol ştiinţific prezintă arhitectura generală a 

unui articol ştiinţific, cerințele şi regulile de bază privind redactarea fiecărei părți 

componente ale uni din articol. În mod necesar, autorii pun accent pe structurarea adecvată 

a articolelor publicabile în revistele din domeniul economic cu cea mai mare vizibilitate, 

îndeosebi cele indexate și cotate Thomson Reuters Web of Science şi Scopus. Capitolul 

prezintă regulile de redactare a unui articol, redactarea bibliografiei şi regulile privind 

tehnoredactarea, recenzarea lucrărilor ştiinţifice şi realizarea corectă a citărilor. Demersul 

teoretic este însoţit de numeroase exemple şi recomandări de natură să faciliteze lecturarea 

capitolului.   

 

Capitolul trei prezintă problematica redactării articolelor ştiinţifice din punct de 

vedere al stilului, cu rigorile conceptuale și formale ale textului scris, tabelelor şi figurilor 

cu detalierea regulilor privind punctuația. Pentru redactarea şi tehnoredactarea adecvată a 

articolelor ştiinţifice, respectiv pentru citarea în text și în lista finală a referințelor 

bibliografice, autorii recomandă cu precădere stilul Harvard. Capitolul cuprinde numeroase 

exemple foarte utile (cum ar fi tabelele de conectori de limbaj care pot fi utilizaţi), precum 

şi sistemele de referinţe bibliografice.   

 

Tema privind plagiatul, legislația antiplagiat şi etica cercetării abordează o 

problemă extrem de importantă în domeniul realizării lucrărilor ştiinţifice, în special în 

România, pentru eliminarea împrumuturilor neautorizate. Este firesc să regăsim în acest 

capitol dimensiunea etică a cercetării şi evidenţierea pericolului preluării neutorizate a 

ideilor şi/sau a textelor deja publicate. Originalitatea dă valoare adăugată unei lucrări 

ştiinţifice şi de aceea ea trebuie asigurată şi protejată prin sisteme electronice antiplagiat şi 

mai ales, printr-o legislaţie specifică a drepturilor de autor care să asigure recunoașterea 

valorilor autentice şi respectarea proprietății intelectuale.  

 

Publicarea unui articol ştiinţific se referă la principalele criterii de  selecţie a 

revistei din domeniul economic unde autorul urmează să se publice astfel încât să să-și 

asigure cea mai bună vizibilitate a rezultatelor cercetării. Pentru aceasta, autorii acestei cărți 

prezintă în detaliu procesul de evaluare a performanţei ştiinţifice din mediul academic, 

principalele baze de date internaționale care indexează reviste economice, editurile și 

grupurile editoriale din domeniul economic, conturând  profilul ştiinţific al unei reviste 

şi/sau edituri economice în funcție de indicatorii scientometrici din Web of Science și 

Scopus. Se identifică astfel criteriile relevante de alegere a revistelor ştiinţifice economice 

pentru publicarea cu succes a articolelor.  

 

În concluzie, lucrarea „A concepe, redacta şi publica un articol ştiinţific. O 

abordare în contextul cercetării economice” oferă cele mai bune cunoștințe legate de 

publicare și diseminare de la autori cu vastă experienţă apreciată pe plan naţional şi 

internaţional și cu activitate directă de coordonare sau monitorizare a unei reviste de 

vizibilitate internaţională. Cartea este rezultatul de maturitate intelectuală a cercetătorului, a 

editorului şi a profesorului interdisciplinar, a experienței dobândite în calitate de peer 

reviewer, de redactor și chiar de redactor șef la prestigioasa revistă Amfiteatru Economic.   
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Încă odată, felicitări pentru cuprinderea exhaustivă a ceea ce este mai important în 

materie de publicare a unui articol şi pentru excelenta expertiză în materie. 
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