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1. Trimiterea unei lucrări în vederea publicării în Revista Română de Arbitraj,
sub rezerva acceptării sale de către Redacția revistei, constituie consimțământul
autorului pentru cesiunea dreptului de autor în următoarele condiții generale:
2. Redacția va accepta lucrarea cu condiția ca aceasta să corespundă într-o măsură
rezonabilă, ca nivel și stil, considerând un minim necesar pentru a fi acceptată,
următoarele:

- nivel științific corespunzător;
- respectarea criteriilor de etică și integritate academică privind respectarea
proprietății intelectuale și a drepturilor de autor disponibile la: http://old.
unibuc.ro/n/despre/Codul_de_etica_al_Universitatii_din_Bucuresti.php
- tema lucrării să fie actuală și aferentă tematicii arbitrajului;
- lucrarea să conțină un aport de noutate față de doctrina existentă;
- conținutul lucrării să fie adus la zi cu legislația în vigoare în momentul predării.
Nu se poate da acordul pentru publicare în avans, doar pe baza de propuneri de
temă sau rezumate.

Transmiterea materialelor către Redacția Revistei Române de Arbitraj nu impune
obligativitatea publicării acestora. Dacă lucrarea nu corespunde, Redacția și
Editura au dreptul să refuze publicarea acesteia în forma prezentată sau să ceară
autorului modificarea lucrării conform standardelor revistei.

3. Autorul cedează Redacţiei, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe următoarele drepturi:
– drepturile de reproducere și distribuire a lucrării pe format hârtie, în cadrul
unui număr al Revistei Române de Arbitraj în care are loc publicarea;
– drepturile de reproducere și distribuire a lucrării publicate în Revista Română
de Arbitraj pe format electronic, pe toată durata lor de existență;
– drepturile de reproducere și distribuire a lucrării publicate în Revista Română
de Arbitraj în format electronic, pe toată durata lor de existență în bazele de
date sintact.ro, Kluwer Arbitration, HeinOnline, EBSCO și ProQuest fără a se
limita la acestea, toate fiind baze de date în care se publică în scop științific
Revista Română de Arbitraj;
4. Materialele înaintate Redacției spre publicare se vor trimite la adresa de e-mail:
rra@ccir.ro și vor respecta următoarele condiții:
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– articolele se vor transmite în limba română sau în limba engleză, în format
Word și vor fi redactate cu diacritice, fără greșeli gramaticale, cu respectarea
abrevierilor indicate în paginile revistei. Redacția poate cere autorului să
recorecteze lucrarea;
- fiecare articol va avea titlu, rezumat și cuvinte-cheie în limba română și în limba
engleză și va respecta o structură coerentă (capitole, secțiuni, numerotare
corectă etc.)

5. Autorul garantează că este singurul deținător al dreptului de autor asupra
lucrării și că lucrarea este originală, cu excepția materialelor de domeniu public
și a extraselor din alte lucrări, care sunt făcute cu respectarea dispozițiilor legale
în materia proprietății intelectuale. Autorul își asumă deplina responsabilitate în
privința conținutului lucrării.
6. Cu privire la materialele care se publică, Redacția își rezervă următoarele drepturi:
– să modifice titlul acestora;
– să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizeze unele formulări, fără a aduce
atingere ideilor, opiniei și argumentelor autorilor.

7. Autorii vor primi o confirmare a recepției în termen de 10 zile. Pentru a evita orice
disfuncționalități în transferarea documentelor, rugăm autorii ca, în eventualitatea
în care în termenul menționat nu au primit confirmarea, să contacteze, printr-un
nou mesaj, redacția.
Decizia de publicare a articolului aparține Redacției Revistei și va fi luată în
urma unui proces de analiză a lucrării, conform criteriilor enunțate la pct. 2.
În cazul în care există sugestii de modificare, acestea vor transmise autorilor.
Refuzul de a modifica articolele în sensul dorit de Redacţie într-un termen rezonabil
convenit de părți, echivalează cu retragerea articolului de la publicare.

8. Articolele de doctrină se vor trimite în mod obligatoriu însoțite de un rezumat
redactat în limba engleză, de maxim o pagină.
9. Sursele bibliografice vor fi citate complet, cuprinzând: numele și inițiala
prenumelui autorului, lucrarea, ediția, editura, locul de editare, anul apariției, pagina
(paginile)/paragraf după caz. Se vor utiliza abrevierile conform uzanțelor revistei.

10. Hotărârile judecătorești redate in extenso, comentate sau rezumate trebuie să
fie definitive. Se va specifica dacă sunt publicate și sursa.

11. Autorii vor preciza numele și prenumele, profesia (funcția), locul de muncă /
locul desfășurării activității, adresa, e-mail și telefonul. La cererea Editurii, autorul
trebuie să furnizeze documentele cerute de aceasta (acord de editare, declarație).
Conținutul acestei publicații nu este destinat să înlocuiască opinii legale
profesionale generale sau specifice, iar cititorii sunt îndemnați să solicite la nevoie
consultanță legală de specialitate.
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