
 

 

 

 

 

 

  

“Accesul deschis la informație este 
un drept al omului și nu trebuie 
tratat ca pe un privilegiu”. 

Erin McKiernan 

Pe scurt… 

Soluțiile software open source fac 
parte din portofoliul Universității 
“Dunărea de Jos” din Galați și au 
fost implementate pentru 
dezvoltarea platformelor  care 
găzduiesc cărțile (Open 
Monograph System) și revistele 
științifice (Open Journal System) 
publicate de editura Galati 
University Press. 

Revistele științifice incluse în UGAL 
Journals îndeplinesc principalelele 
criterii pentru indexarea în bazele 
de date internaționale (politici, 
peer-review, publicare online, 
agregator, DOI etc.) 
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Despre 

Editor 

Editorul configurează pagina revistei, 
gestionează conturile de utilizator, 
înregistrează evaluatorii, crează volumele, 
monitorizează fluxul editorial (înregistrare 
articol, evaluare, revizuire, editare și 
publicare), comunică cu evaluatorul și 
autorul, programează articolele pentru 
publicarea online, importă și exportă date, 
accesează statisticile de utilizare. 

Autor 

Autorul studiază atent instrucțiunile de 
redactare a articolului, încarcă 
manuscrisul online, furnizează metadatele 
(autori, abstract, cuvinte-cheie), încarcă 
fișierul cu textul integral, urmărește fluxul 
editorial prin intermediul etapelor de 
evaluare și publicare, corectează 
manuscrisul acceptat pentru publicare 
(dacă acest lucru este sugerat de 
evaluator), comunică online cu editorul 
revistei.  

Evaluator 

Evaluatorul este selectat și notificat de 
către editor (prin intermediul platformei), 
comunică cu editorul dacă este în conflict 
de interese cu autorul, studiază criteriile 
legate de evaluarea manuscrisului, 
descarcă fișierul încărcat de autor, face 
adnotări și poate încărca din nou fișierul cu 
recomandările pentru autor, ia o decizie 
privind acceptarea mansucrisului. 

Serviciul DOI 

DOI (Digital Object Identifier) este similar unui 
ISBN și identifică un obiect cu scopul de a-l 
localiza. 

Revistele incluse în platforma UGAL Journals 
beneficiază de serviciul DOI atribuit atât la nivel 
de revistă cât și de articol. 

DOI-urile sunt atribuite fiecărui volum și sau 
număr al revistei și la nivel de articol și sunt 
activate numai după transmiterea metadatelor 
către agenția care înregistrează acești 
identificatori. 

Indexarea în BDI 

UGAL Journals permite configurarea revistei 
astfel încât să respecte criteriile de indexare în 
BDI. Informațiile furnizate de pagina revistei 
trebuie să facă referire la: 

 politica revistei (echipa editorială, procesul
peer-review, instrucțiuni pentru autori,
verificarea plagiatului, politica de arhivare);

 conținut (contribuții academice în domeniu,
claritatea rezumatelor, scopul revistei,
ușurința de citire a articolelor);

 frecvența regulată de publicare (nu sunt
admise întârzieri sau întreruperi);

 disponibilitatea online (conținut integral
online, limba engleză a paginii web și
calitatea paginii de întâmpinare a revistei,
identificatori digitali, accesul deschis,
format);

 existența unei platforme (OJS este printre
cele agreate);

 taxe de publicare;

 licențe CC, dreptul de autor și permisiuni de 
publicare etc.
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