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 Rezultatele cercetărilor actuale sunt diseminate tot mai puţin prin intermediul cărţilor, autorii 

preferând publicarea unor articole științifice în extenso, studii de caz, lucrări de cercetare, prezentări succinte 

ale rezultatelor etc. în periodicele specifice diferitelor domenii științifice. Aceste reviste respectă structură 

canonică privind formatul lucrării, contextul și actualitatea temei dezbătute, metodele și instrumentele la 

care a recurs autorul, rezultatele și discuțiile, concluziile și bibliografia. 

 Conceperea, redactarea și publicarea unui articol științific este un proces complex și de durată care 

își are locul și rolul său distinct în finalizarea și valorificarea oricărei 

cercetări științifice prin răspândirea ideilor și a rezultatelor obținute 

în cadrul comunității științifice. Prin publicarea rezultatelor cercetării, 

autorul contribuie la dezvoltarea și consolidarea cunoașterii într-un 

anumit domeniu, cum este și cel economic. Implementarea în bune 

condiții a unui asemenea demers presupune asigurarea coerenței între 

conținutul și forma de prezentare a articolului, fapt care  impune 

cunoașterea precisă a principiilor de redactare a unei lucrări științifice, 

respectarea rigorii în redactare, acuratețea cuvântului „scris“, însoțită 

de o grijă deosebită pentru întreaga activitate de elaborare a textului. 

Capacitatea de a scrie în conformitate cu rigorile unei lucrări 

științifice este o deprindere care se învață în timp, prin compunerea 

de texte, obţinerea feedbackului de la recenzori şi de la terţi, 

regândirea şi reconceperea ideilor iniţiale, dar şi prin studierea unor 

lucrări de metodologie a cercetării ştiinţifice, respectiv a unor ghiduri 

de bune practică destinate autorilor potențiali,  cum ar putea fi 

considerată și prezenta carte. 

Rezultatele unor studii, cercetări sau experimente nu pot fi cu 

adevărat cunoscute de către comunitatea ştiinţifică, decât dacă respectă standarde şi reguli impuse de 

experienţa şi tradiţia activităţii ştiinţifice. Autorul trebuie să cunoască metodologia cercetării științifice și 

elementele structurale ale unui articol științific. De asemenea, el trebuie să satisfacă cerințele specifice de 

redactare și mai ales de exprimare, consacrate în cadrul  anumitor domenii și grupuri de specialiști precum 

și elementele de etică a cercetării și a comunicării rezultatelor obținute, alături de posibilitățile de publicare.  

 Autorii abordează sistematic procesul de concepere, redactare și publicare a unui articol științific, 

printr-un demers logic, pornind de la provocările clasice și moderne ale cercetării științifice actuale, trecând 

la descrierea elementelor structurale ale unui articol științific și a cerințelor privind redactarea sa, prezentând 

apoi aspecte relevante referitoare la deontologia cercetării şi a publicării, pentru ca în final să se refere la 

modalitățile de diseminare a rezultatelor investigaţiilor derulate. Scopul acestui demers este acela de a oferi 

sugestii practice pentru îmbunătățirea muncii de elaborare și publicare a articolelor științifice.  

 Cartea este destinată în principal tinerilor cadre didactice și cercetători, doctoranzilor, 

masteranzilor, studenţilor, dar și cadrelor didactice universitare interesate în elaborarea și publicarea de 

articole științifice în reviste de prestigiu din fluxul principal de publicații, indexate și cotate în baze de date 

relevante pentru comunitatea științifică internațională. Ea se constituie într-o lucrare care aduce în prim plan 



o serie de bune practici în conceperea, redactarea și publicarea unui articol științific pe domeniul științelor 

economice și administrarea afacerilor, privind: 

 particularitățile cercetării economice moderne ca model ciclic: ciclul primar al inputurilor – 

outputurilor cercetării, cel secundar al strategiei pe care trebuie să o urmeze un autor, ciclul terțiar al 

inferenței și controlului conținutului științific și ciclul cuaternar axat pe rezultatele cercetării economice; 

 noțiunile de bază referitoare la modalitățile de comunicare finală a rezultatelor cercetării sub formă 

scrisă sau de comunicare orală la o manifestare ştiinţifică sau de a întocmi un poster de înaltă ţinută în care 

să sintetizeze realizările activităţii de cercetare pe un anumit subiect; 

 elementele structurale ale unui articol științific grupate pe elemente de pre-text, text și post-text, 

acceptate de majoritatea revistelor științifice din fluxul principal de publicații; 

 modalitățile de optimizare a citărilor unui articol științific; 

 stilul științific de redactare al unui articol științific; 

 exemplele corespunzătoare din domeniul economic care privesc modul de realizare a citărilor în 

text și de întocmire a listei de referințe, în sistemul Harvard; 

 regulile generale de tehnoredactare cu privire la redarea textului, tabele, figuri, acronime și 

abrevieri, ecuații, formule și punctuație; 

 informații pertinente și relevante privind deontologia cercetării şi publicării ştiinţifice cu un accent 

deosebit pe noţiunile de plagiat şi furt intelectual, cât şi referitoare la legislaţia în vigoare dar și cu privire 

la modul în care se recomandă preluarea și prelucrarea unor informații din diferite lucrări originale în cadrul 

unui nou manuscris pentru evitarea plagiatului de orice tip; 

 aspecte legate de evaluarea performanței științifice în mediul universitar economic, baze de date 

relevante pentru științele economice, profilul științific al unei reviste și criterii relevante în alegerea 

revistelor științifice economice, edituri și grupuri editoriale prestigioase la nivel național și internațional. 

Ideea elaborării acestei cărți în sine este rezultatul sinergic al mai multor factori determinanți. Printre 

aceștia se numără experiența dobândită de autori în calitatea lor de cadre didactice, cercetători, recenzori 

pentru diferite manifestări științifice, coordonatori de lucrări de licență și disertație, referenți în comisii de 

doctorat, evaluatori de proiecte lansate la diferite competiții, dar mai ales de redactori și referenți la reviste 

științifice economice din țară și străinătate, indexate și cotate în baze de date prestigioase precum Thomson 

Reuters Web of Science și Scopus. Datorită acestor aspecte, autorii au înțeles provocările, greutățile și 

uneori neajunsurile atât de natură conceptuală, cât mai ales metodologică cu care se confruntă diferiții autori, 

în special tinerii cercetători (masteranzi, doctoranzi, asistenți etc.) în conceperea, realizarea și 

tehnoredactarea articolelor științifice pe diferitele tematici din sfera științelor economice și a administrării 

afacerilor. 

 Lucrarea de față, „A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul 

cercetării economice” evidențiază aspectele esențiale ce țin de elaborarea unui articol științific, interesant 

prin conținut și atractiv ca formă de prezentare, deci cu șanse sporite de a fi acceptat și publicat într-o revistă 

de prestigiu din fluxul principal de publicații, garantându-se astfel valoarea originală a rezultatelor cercetării. 

Considerăm că este o lucrare utilă tuturor cercetătorilor și cadrelor didactice universitare, dar mai ales 

tinerilor cercetători din domeniul științelor economice și administrarea afacerilor care doresc consacrarea 

științifică. 
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