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Art.1.  
Comisia pentru coordonarea activităţii bibliotecii, editurii şi atelierului de multiplicare, care a 
întocmit prezentul regulament face parte din Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii 
Internaţionale (CCSRI). 

Art.2.  
Activitatea editorială a publicaţiilor periodice editate sub egida Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău este coordonată de Comisia pentru coordonarea activităţii bibliotecii, editurii şi atelierului de 
multiplicare. Rolul principal al Comisiei este de a verifica respectarea de către colectivele editoriale a 
prevederilor prezentului regulament. 

Art.3.  
Revistele/ publicaţiile se identifică la nivelul facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare, 
grupurilor de cercetare, organizaţiilor sau cercurilor studenţeşti şi pot fi ştiinţifice, de cultură sau de 
informare. 

Art.4.  
Finanţarea revistelor/ publicaţiilor se realizează din granturi, resurse extrabugetare ale Universităţii, ale 
facultăţilor, sponsorizări.  

Art. 5. 
Revistele/publicaţiile editate sub egida Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi asumă următoarele 
obligaţii:  
- să reprezinte o oglindă a obiectivelor şi realizărilor Universităţii în domeniul cercetării şi educaţiei; 
- să asigure Universităţii un avantaj competitiv la nivel naţional şi internaţional prin  materiale ştiinţifice 
şi culturale de valoare; 
- să asigure un sprijin pentru  activitatea de  cercetare, dezvoltare şi inovare pe care o desfăşoară 
Universitatea; 
- să asigure creşterea prestigiului ştiinţific şi al vizibilităţii  Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a 
cadrelor didactice şi studenţilor,  în ţară şi străinătate; 
- să asigure calitatea materialelor tipărite, în vederea acreditării CNCSIS şi a indexării în baze de date 
internaţionale. 

Art. 6. 
Toate revistele/publicaţiile apărute sub egida Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt editate de 
către Editura ”Alma Mater”. Revistele ştiinţifice pot fi editate şi de edituri de prestigiu din străinătate, cu 
aprobarea Senatului. 

Art. 7. 
Revistele/publicaţiile apărute sub egida Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se înfiinţează pe baza 
unei decizii a Consiliului Facultăţii sau a Senatului, după caz. 

Art. 8. 
Pentru fiecare revistă/publicaţie se stabileşte o structură organizatorică formată din: 

- Editor şef (sau altă denumire echivalentă)  
- Colectiv de redacţie 
- Colectiv editorial 

Pentru revistele ştiinţifice structura organizatorică se completează cu un Comitet ştiinţific. 
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Art. 9. 
Editorul şef reprezintă conducerea executivă a revistei/publicaţiei. Editorul şef este numit de către 
Consiliul Facultăţii/Senat pe o durată de patru ani sau de către organismul de conducere al organizaţiei 
studenţeşti pe o durată de un an.  

Art. 10. 
Colectivul de redacţie asigură partea tehnică a activităţii de editare: evidenţa corespondenţei, 
tehnoredactare, corectură etc. Membrii colectivului de redacţie sunt numiţi de către editorul şef. 

Art. 11. 
Colectivul editorial are sarcina de a elabora politica editorială a revistei/publicaţiei. Colectivul editorial 
este propus de către editorul şef şi aprobat de către Consiliul Facultăţii/Senat. Pentru revistele ştiinţifice, 
colectivul editorial este format din cadre didactice sau cercetători, din ţară şi din străinătate, pe baza 
acceptului scris, care îşi desfăşoară activitatea în domenii de interes pentru publicaţie şi cu merite 
ştiinţifice şi profesionale deosebite în domeniul respectiv. În cazul revistelor ştiinţifice studenţeşti, 
colectivul editorial va fi format din cadre didactice şi din studenţi. 

Art. 12. 
Activitatea editorului şef şi a colectivului editorial este evaluată la fiecare patru ani şi în funcţie de 
rezultate Consiliul Facultăţii poate decide înlocuirea acestora. Înlocuirea editorului şef se face numai în 
situaţia în care activitatea revistei/publicaţiei este necorespunzătoare. 

Art. 13. 
Comitetul ştiinţific asigură recenzarea articolelor primite spre publicare. Comitetul ştiinţific este format 
din personalităţi din domeniu, din ţară şi din străinătate, la propunerea colectivului editorial şi a editorului 
şef. Editorul şef şi membrii colectivului editorial fac parte de drept din comitetul ştiinţific. 

Art. 14. 
Toate revistele ştiinţifice trebuie să aibă pagină de prezentare în cadrul site-ului Universităţii în limbile 
română şi engleză. Aceasta trebuie să conţină minim: 

- Prezentarea publicaţiei (domeniu, scop, topic etc.); 
- Structura organizatorică şi componenţa acesteia; 
- Instrucţiuni de redactare a articolelor; 
- Modalitatea de recenzare; 
- Cuprinsul fiecărui număr. 

Art. 15.  
În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, fiecare revistă/publicaţie ştiinţifică trebuie 
să propună un regulament propriu de organizare care să conţină detalii cu privire la etapele necesare 
pentru publicarea unui articol. 
Aceste regulamente trebuie să conţină următoarele informaţii şi prevederi obligatorii: 

- Prezentarea revistei/publicaţiei (domeniu, scop, topic etc.); 
- Structura organizatorică şi componenţa acesteia; 
- Modalitatea de recenzare; 
- Obligativitatea declaraţiei de autenticitate pentru toate articolele; 
- Obligativitatea verificării tuturor articolelor cu ajutorul softului antiplagiat achiziţionat de 

Universitate; 
- Evaluarea fiecărui articol de către cel puţin doi membrii ai comitetului ştiinţific; 
- Necesitatea ca toţi autorii articolului să îşi exprime acordul ca materialul să fie publicat.  
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Art. 16.  
Revistele/publicaţiile vor purta sigla Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi sigla Editurii „Alma 
Mater”. 

Art. 17.  
Editorul şef are sarcina de a păstra arhiva revistei/publicaţiei, formată din documentele de înfiinţare, 
numerele apărute ale revistei/publicaţiei, corespondenţa cu membrii colectivului editorial, cu recenzorii şi 
cu autorii. Documentele pot fi păstrate în orice format. Corespondenţa cu recenzorii şi cu autorii se 
păstrează pe o perioadă de doi ani de la apariţia articolului în revistă/publicaţie. 

Art.18. 
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău. 
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