
INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI
privind redactarea articolelor în vederea publicării în Publicația periodică

STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă știinţifico-practică

Stimaţi autori!

Articolele primite în vederea publicării în  Publicația periodică STUDII NAȚIONALE

DE SECURITATE. Revistă științifico-practică sunt necesare să urmeze o structură logică şi o

metodologie  de cercetare  specifică  lucrărilor  ştiinţifice  în  domeniul  studiilor  de  securitate.

Materialele propuse pentru a fi publicate vor fi originale, nefiind prezentate spre editare altor

ediţii. 

Responsabilitatea pentru originalitate şi informaţiile incluse în articole revine în totalitate

autorilor, care, odată cu prezentarea lucrării, semnează o declaraţie, de tip non-plagiat, pe cont

propriu. Colegiul de redacţie dispune de dreptul de a respinge materialele, care nu corespund

condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare ştiinţifică.

Dreptul de autor asupra articolului publicat aparţine în totalitate autorului/autorilor şi

este confirmat prin cifrul CZU. Opinia redacţiei poate să nu coincidă cu cea a autorilor.

Articolul  ştiinţific  poate  avea  unul  sau  mai  mulţi  autori.  Aceştia  acordă  redacţiei

dreptul  exclusiv  de  publicare  a  articolului.  Articolele  vor  fi  prezentate  în  una  din  limbile

menţionate – română, engleză,  franceză,  rusă şi vor respecta regulile generale de scriere şi

editare,  stabilite  de  Colegiul  de  redacţie  și  reflectate  în  ”Regulamentul  privind  publicarea

articolelor ştiinţifice în Publicația periodică STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă

științifico-practică”, aprobat de Consiliul INIS.

 Recomandăm  autorilor  Publicației  periodice  STUDII  NAȚIONALE  DE

SECURITATE. Revistă științifico-practică:

1. Să nu copieze o frază sau un alineat fără a menționa sursa originală.

2. Să verifice  articolul  elaborat,  utilizând  unul  din  programele  online  de  detectare  a

plagiatului.

3. La prezentarea articolului spre publicare în Revista științifico-practică „Studii Naționale

de Securitate” autorul  (autorii)  completează  o Declaraţie  prin care acesta  (aceştia)  îşi  asumă

responsabilitatea pentru originalitatea lucrării.

4. Echipa  redacţională  şi  Consiliul  științific  al  Revistei  îşi  rezervă  dreptul  de a  verifica

articolele propuse spre publicare printr-un program antiplagiat şi de a respinge lucrările autorilor

ce nu respectă Codul de etică academică.



Articolul,  împreună  cu Declaraţia de  asumare  a  răspunderii de  către  autor, va  fi

prezentat  în  versiune  electronică  la  adresa  inis@sis.md  ,  conform orarului de  prezentare  a

articolelor: Nr. 1 – 1 aprilie; Nr. 2 –  1 octombrie. Numărul mediu de săptămâni dintre depunere

și publicare:  8 săptămâni.

mailto:inis@sis.md

