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Amfiteatru Economic la 20 de ani – o aniversare academică
și editorială

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul Academiei de Studii Economice
din București, România

Anul sărbătoririi Centenarului României este marcat de evenimente
importante din existența universității noastre – 105 ani de la înființarea
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale și, printr-o coincidență
fericită, împlinirea a două decenii de la apariție și 10 ani de prezență în lista
revistelor prestigioase Clarivate Analytics Web of Science a revistei Amfiteatru
Economic, care are o contribuție importantă la recunoașterea și vizibilitatea
științifică și internațională a ASE București.
Felicitări redactorului-șef și, totodată, fondatorului acesteia, prof. univ. dr.
Dinu Vasile, primilor susținători ai revistei (prof. univ. Gheorghe Frățilă și prof.
univ. Sandu Costache), întregului colectiv redacțional și tuturor cercetătorilor,
care au contribuit la scrierea și apariția ei și, implicit, la poziționarea sa
internațională tot mai bună de-a lungul acestor 20 de ani!
Programul echipei de management a ASE București pentru mandatul
2016-2020 acordă o atenție deosebită activității de cercetare științifică și inovare,
importanței acesteia în asigurarea și creșterea prestigiului universității,
confirmată și prin rolul major pe care această activitate îl are în procesul de
clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii. Conform
angajamentelor luate, Consiliul de Administrație apreciază și recompensează
cercetarea și aparițiile editoriale de elită în ASE, acordând stimulente materiale
pentru activităţile de cercetare cu impact important în ierarhizarea naţională şi
internaţională a universităţii, cu accent pe activitatea de cercetare care s-a
concretizat în publicații științifice din zona roșie sau galbenă de indexare
științifică, necesară pentru o mai bună poziționare a universității noastre în
clasamentele de profil.

Amfiteatru Economic
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Ne bucurăm, de aceea, să amintim situarea ASE București pe cea mai bună
poziție între universitățile românești prezente în Top Shanghai 2017. Concret, ASE
ocupă locul 151-200 în domeniul de specialitate – științe economice, în care sunt
incluse 300 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume (primele trei locuri
fiind deținute de universităţile americane: University of Chicago, Harvard University
şi University Berkeley California).
Impactul citărilor în baza de date InCites ale publicaţiilor din domeniul de
specialitate, ponderea publicaţiilor scrise în colaborare cu autori internaţionali,
numărul articolelor publicate în reviste de top din domeniul de specialitate
demonstrează, încă o dată, cât de importante sunt pentru noi activitatea, rezultatele,
imaginea și reputația academică a revistei Amfiteatru Economic. Contribuția
revistei este vizibilă prin citările internaționale ale publicațiilor membrilor
comunității noastre universitare, prin numărul de lucrări raportat la numărul de cadre
didactice, și, în final, prin impactul lor în mediul online.
Preocuparea pentru o vizibilitate tot mai mare și o performanță academică
ascendentă a Academiei de Științe Economice din București este demonstrată în plan
editorial prin existența a două reviste prestigioase, Amfiteatru Economic și Economic
Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, dintr-un total de
numai trei publicații la nivel național din domeniul economic, indexate în Thomson
Reuters Web of Sciences (WoS), bază de date internațională devenită acum Clarivate
Analytics.
Mulțumim revistei Amfiteatru Economic pentru contribuția sa la reputația
universității noastre și ne exprimăm convingerea că, prin publicarea unor cercetări
originale valoroase, prin conceptele și direcțiile științifice emergente își va menține
standardele de calitate și va fi parte a imaginii de top a universității noastre.
Urăm revistei Amfiteatru Economic „La Mulți Ani” prestigioși pe tărâmul
științei și al cercetării!
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Amfiteatru Economic și Facultatea de Business și Turism,
parteneri de valoare pentru performanță ştiinţifică

Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie,
Decanul Facultății de Business și Turism,
Academia de Studii Economice din București, România

Revista Facultății de Business și Turism, Amfiteatru Economic, reper marcant
al cercetării ştiinţifice economice românești, aniversează 20 de ani de existenţă și 10
ani de indexare în cea mai prestigioasă, vizibilă și reprezentativă bază internațională
de date, Web of Science.
În răstimpul scurs, revista Amfiteatru Economic, prin echipa editorială, prin
tematicile abordate în toate disciplinele economice și ale administrării afacerilor, cât
și prin numărul mare de autori români, dar și străini, a ajuns un veritabil amfiteatru
al cercetării economice, un pilon de referință în diseminarea cercetării economice
românești și un ambasador al ideilor, modelelor și conceptelor economice la nivel
regional și internațional. Putem afirma că Amfiteatru Economic se află în plin avânt
publicistic. Am convingerea că Editura ASE București va reuși în perioada
următoare, împreună cu echipa editorială, să continue munca asiduă și să crească
vizibilitatea și prestigiul acestei publicații românești, așa de importante în vremuri
în care, în România, cu toate eforturile depuse, nu sunt asigurate cele mai bune
condiții pentru dezvoltarea cercetării științifice.
La ceas aniversar adresez calde mulțumiri revistei și o felicit pentru întregul
sprijin acordat, necondiționat, de-a lungul timpului, în implementarea strategiei de
dezvoltare științifică a Facultății de Business și Turism. Cele două departamente ale
facultății noastre, Departamentul de Business, Științele Consumatorului și
Managementul Calității și Departamentul de Turism și Geografie, au reușit prin
intermediul numerelor tematice ale revistei Amfiteatru Economic să disemineze
rezultatele cercetării științifice obținute în cadrul lucrărilor doctorale și
postdoctorale, a proiectelor de cercetare științifică și aplicată, a colectivelor de
cercetare etc.
Amfiteatru Economic
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De asemenea, multe dintre articolele prezentate în cadrul conferințelor
organizate de cele două departamente ale facultății noastre au fost selectate şi
acceptate spre publicare, după acelaşi proces riguros de recenzie, în cadrul numerelor
speciale ale revistei Amfiteatru Economic, ceea ce ne-a onorat în mod deosebit.
Revista este partener al Conferinței Internaționale BASIQ „New Trends in
Sustainable Business and Consumption”, organizată în 2015 la ASE București, apoi
la universitățile din Konstanz (2016) și Graz (2017), urmând ca în 2018 să se
desfăşoare la Heidelberg. Aceasta fapt a permis acceptarea spre indexare, sub egida
revistei Amfiteatru Economic, a volumelor acestora de către Web of Science în
categoria Conference Proceedings.
De foarte bun augur apreciez că este și cooperarea dintre revista Amfiteatru
Economic și Școala Doctorală de Administrarea Afacerilor. În acest sens, membrii
colegiului editorial al revistei au avut periodic întâlniri cu doctoranzii școlii noastre,
pe teme de interes și actualitate, dar și referitoare la pregătirea unui articol științific,
vizând cu precădere aspecte metodologice pentru conceperea articolelor, reguli și
norme de redactare a lucrărilor științifice. Un număr de întâlniri a fost dedicat unor
subiecte sensibile, cum ar fi relevanța bazelor de date din domeniul economic,
precum și criteriile relevante în alegerea revistelor în care este posibilă diseminarea
rezultatelor activității de cercetare. Ca urmare a acestor întâlniri, în care
doctoranzilor Facultății de Business și Turism le-au fost prezentate diferite bune
practici în elaborarea lucrărilor științifice, mai mulți dintre aceștia au reușit să treacă
cu succes prin procesul de recenzie al revistei Amfiteatru Economic, publicându-și
rezultatele, ideile originale, abordările conceptuale și modelele personale elaborate
în cadrul tezelor de doctorat.
Amfiteatru Economic constituie un partener de încredere și de nădejde pentru
facultatea noastră, experiența redactorilor acesteia fiind o sursă valoroasă pentru
seminariile științifice derulate. Colectivul editorial a reușit prin dăruire,
perseverență, viziune și tenacitate să ofere întregii comunități științifice românești,
dar mai ales facultății noastre, o revistă cu impact și vizibilitate, cu indicatori
scientometrici cu valori semnificative. Putem afirma că la această dată nu există
vreun număr al revistei în care membrii micii noastre comunități academice să nu fi
semnat măcar o lucrare.
Amfiteatru Economic a reușit să contribuie, de-a lungul timpului, la
repoziționarea facultății noastre printre cele mai apreciate și căutate instituții de
învățământ superior economic din România, aducându-și totodată un aport important
în formarea unei noi generații de cercetători, capabili să contribuie la promovarea şi
implementarea rezultatelor științifice produse în România.
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Amfiteatru Economic, aflată acum la un moment aniversar, cândva un vis
foarte frumos, a devenit realitate mai repede decât am crezut și am sperat. Desigur,
în evoluția sa au existat nenumărate piedici, dar ele au fost depăşite, cu
profesionalism şi abilitate. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără munca, viziunea și
perseverența colectivului editorial, dedicat trup și suflet revistei şi căruia trebuie să
îi mulțumim din tot sufletul.
Revista este indexată în mai multe baze internaționale de date, dintre care
cea mai relevantă este Web of Science; este apoi urmată de Scopus, DOAJ, RePEc,
EBSCO, ProQuest și multe altele. Revista este un reper al cercetării românești în
economie și administrarea afacerilor, promovând cu asiduitate noile abordări,
reprezentative în teoria și practica economică.
Îmi exprim speranța ca Amfiteatru Economic să devină una din cele mai
remarcabile, tipice și importante reviste din regiunea de est și central-europeană,
atrăgând prin actualitatea tematicilor sale cercetători de valoare și cu vizibilitate
recunoscută.

Amfiteatru Economic
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Amfiteatru Economic ieri, azi, mâine…

Prof. univ. dr. Bogdan Onete,
Director de Departament, Business, Științele
Consumatorului și Managementul Calității,
Academia de Studii Economice din București, România

Iată că acum sărbătorim revista Amfiteatru Economic, devenită într-o decadă
un reper evident și marcant în cercetarea ştiinţifică economică românească. Sperăm
şi credem că va ajunge, dacă nu a ajuns deja, cea mai importantă revistă din domeniul
cercetării ştiinţifice economice româneşti. Acest lucru este important și pentru că
România trebuie să existe și să se manifeste în planul cercetării științifice economice,
chiar dacă experienţa sa din domeniul economiei de piaţă este doar de câteva decade.
Amfiteatru Economic a îmbinat două modele educaționale, prin colaboratorii
săi, cel „clasic” și cel „contemporan”, reușind rezultate de excepție fără să îi uităm
pe cei care au creat și administrat revista ani și ani de zile prin voluntariat... Oare câţi
ar mai face asta astăzi?
Astfel, acum, revista Amfiteatru Economic trebuie să valorifice în continuare
cultura organizațională bazată pe noile modele, trebuie să formeze, să facă educaţie
şi să promoveze resursele românești și pe cele străine.
Revista Amfiteatru Economic a ajuns la un moment aniversar. Acest moment
este un prilej de bilanț, dar şi de privit către viitor.
 Ieri (sic!), acum 10 ani, când m-am implicat în acest proiect, alături de
prieteni, care au devenit și mai buni prieteni, nu bănuiam unde vom ajunge.
Important era să ajungem un reper. Ceea ce s-a întâmplat ne-a depășit așteptările, cu
toate că mai mulți nu au crezut în viitorul revistei, iar alţii au încercat să oprească
ascensiunea acesteia.
 Astăzi, ceea ce este Amfiteatru Economic se găsește în prestigiosul Web of
Science (și în mai multe alte baze de date științifice), fapt care demonstrează că
revista este una solidă, vizibilă, printre puținele din domeniul Business (românesc),
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dar cea mai importantă, toate acestea în condițiile în care cercetarea economică în
România prezintă un interes scăzut.
 Mâine, Amfiteatru Economic ar trebui să ajungă cea mai importantă revistă
din spaţiul est-european, iar mai târziu, cu răbdare, mai mult.
 Viitorul arată bine pentru că Amfiteatru Economic a format o nouă generaţie
de redactori, noi consilieri ştiinţifici, racordaţi la noile fluxuri de informaţie, care vor
asigura (cu acelaşi succes sau mai mare) funcţionarea revistei.
Sunt sigur că așa va fi!

Amfiteatru Economic
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De douăzeci de ani cu Amfiteatru Economic în suflet și în gând

Prof. univ. dr. Vasile Dinu,
Redactor-șef, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Academia Oamenilor de Știință din România

Parcă a fost ieri …
După 30 de ani de activitate la Liceul Economic din Buzău, în toamna anului
1999 m-am transferat la Colegiul Universitar Economic al Academiei de Studii
Economice din Buzău. Domnul profesor Sandu Costache, directorul de atunci al
colegiului buzoian, știind că dețineam ceva experiență ca redactor al revistei pentru
elevi Quo vadis, adolescență?, înființată și coordonată în cadrul Liceului Economic
din Buzău, m-a invitat să îmi îndrept eforturile spre realizarea unei reviste economice
în cadrul Colegiului al cărui membru tocmai devenisem. Bineînțeles că am acceptat,
promițându-i distinsului profesor că voi depune toate eforturile și strădaniile pentru
a-i îndeplini doleanța.
Așa a început frumoasa și lunga poveste a revistei Amfiteatru Economic.
De la bun început aș dori să spun că bruma de experiență pe care o aveam
m-a învățat că o revistă de calitate și care să reziste în timp se face cu prieteni
pricepuți, dar mai ales cu aceia care să depună suflet în muncă, fără să emită pretenții
de recompense materiale. Așadar, am apelat la doi prieteni de la Liceul Economic
din Buzău, care în acel moment aveau ore și la Colegiul ASE, respectiv poetul și
profesorul Ion Stanciu, care anterior mai lucrase în presa buzoiană la ziarul Viața
Buzăului și Adriana Pietrăreanu, profesoară de limba engleză. De asemenea, m-am
înconjurat de câțiva studenți entuziaști, unii dintre ei aveau cunoștințe de
tehnoredactare, iar alții mai lucraseră la revistele școlare (trei dintre acești studenți,
după absolvirea Colegiului Universitar Economic, și-au împlinit destinele în presa
buzoiană).
Odată completată echipa editorială, aveam nevoie de idei pentru elaborarea
strategiei revistei și pentru fundamentarea diferitelor aspecte. Drept urmare, am
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organizat mai multe ședințe de brainstorming pentru a stabili denumirea revistei și
problematica abordată, structura rubricilor, tipurile de articole care se pot transmite,
caracteristicile acestora etc. Toți membrii echipei editoriale au pledat pentru
includerea în cadrul denumirii noii reviste a cuvântului „economic”. În vâltoarea
dezbaterilor mi-a fulgerat prin minte denumirea cercului științific coordonat de mine
la Liceul Economic din Buzău: Amfiteatru Economic. Odată divulgată propunerea
mea, toți cei prezenți au căzut de acord că așa se va numi noua revistă. Denumirea
părea profetică, cu atât mai mult cu cât ședința colegiului editorial se desfășurase
chiar în Amfiteatrul Colegiului Universitar Economic Buzău. Referitor la
problematica revistei am fost cu toții de acord asupra faptului ca ea trebuie să fie o
publicație a profesorilor și studenților din Colegiu, care să aducă în prim-plan
activitatea din această unitate de învățământ, dar și evenimente/aspecte din realitatea
economică și culturală buzoiană. În acest sens, s-au conturat și câteva rubrici
importante ale revistei precum: Interferențe economice (rubrică menținută până
azi), Realitatea economică buzoiană, Panoptic studențesc și Pagini culturale.
În perioada 1999-2005, la Colegiul Universitar Economic Buzău au apărut
revistele de la nr. 1 la nr. 15. În acest răstimp a fost perfecționată și îmbunătățită
permanent activitatea publicistică, structura rubricilor suportând modificări și
transformări, apărând noi rubrici precum: Euroeducație, Evenimente, Instituții și
personalități, Amfiteatru Economic vă recomandă (rubrică existentă și azi) etc. În
această etapă de dezvoltare a început și procesul de indexare în baze internaționale
de date, precum: RePEc – Research Papers in Economics, EconLit – Journal of
Economic Literature, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences. În
anul 2005 revista a fost acreditată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice
din Învățământul Superior din România.
Considerăm că această perioadă a revistei a fost una de pionierat, la ea
aducându-și contribuția cu mult suflet, deopotrivă eminenți profesori ai Colegiului
Universitar Economic și economiști valoroși din Buzău, alături de foarte mulți
studenți. Consiliul editorial a fost format din profesorii Paul Bran, Sandu Costache,
Vasile Dinu, Traian Surcel, respectiv din economiștii: Ștefan Iovan, Vasile Moraru,
Aurel Gubandru și Marin Neagu. La rândul ei, Redacția a fost constituită în decursul
acestei perioade din profesorii Ion Stanciu și Adriana Pietrăreanu și din aproximativ
30 de studenți.
Între anii 2006-2009 revista Amfiteatru Economic a trecut prin profunde
transformări și restructurări. Astfel, colegiul editorial, exigent cu sine și asumându-și
cerințele unei responsabilități științifice și publicistice menite a facilita sporirea
Amfiteatru Economic
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vizibilității și a prestigiului acesteia, a decis să inițieze de la numărul 16 o nouă
formulă de conținut. Scopul principal era de a răspunde mai bine și mai îndeaproape
ariilor tematice economice și ale administrării afacerilor, aflate mereu în dezvoltare
și înnoire, dar și de a-și aduce o contribuție esențială la diseminarea adecvată a
rezultatelor cercetării științifice obținute în viața principalei instituții de învățământ
superior economic a țării: Academia de Studii Economice din București. Colectivul
editorial al revistei a urmărit ca prin acest efort de înnoire să permită o mai bună
orientare editorială, caracterizată printr-o extrem de necesară, dar și înaltă exigență
în cercetarea științifică, racordată la cerințele internaționale. Implementarea acestui
deziderat s-a materializat prin instituirea Consiliului științific, din care fac parte
specialiști de renume și cu vizibilitate recunoscută din toată panoplia disciplinelor
economice, cadre universitare din instituții de prestigiu din țară și din străinătate.
Consiliul a avut drept sarcină principală elaborarea orientării științifice generale a
revistei și încadrarea acesteia în efortul susținut al societății românești de inserție în
procesele de integrare și de globalizare. Pe lângă Consiliul științific al revistei s-a
decis redefinirea Colegiului de redacție format din următoarele poziții: redactor-șef,
redactor-șef adjunct, secretar de redacție și redactori și instituirea unui corp de
referenți externi.
Conștientizând explozia informațională contemporană din toate științele,
inclusiv din cele economice, precum și influența acesteia asupra conținutului
publicațiilor de profil, conducerea echipei editoriale a decis ca fiecare număr al
revistei să aibă o anumită temă. Pentru a aduce un plus de noutate conținutului
restructurat, s-a luat hotărârea introducerii unor rubrici noi, precum: Bune practici
economice, Evenimente economice deosebite la nivel național și internațional,
recenzii ale unor cărți de referință din domeniul economic, prezentarea unor
personalități de succes care au marcat diferitele discipline economice sau domenii
de interes, dar și aducerea în prim-plan a unor importante periodice economice. De
asemenea, în această perioadă s-a decis ca rezumatul (abstractul) articolelor să apară
în română și engleză, iar articolele de la rubrica Interferențe economice să fie
redactate în română și engleză. Boardul editorial al revistei s-a internaționalizat prin
cooptarea mai multor cercetători străini, iar pagina web a revistei a început să
funcționeze, oferind informații relevante privind tematicile viitoare, termenele de
transmitere a articolelor, ghidul autorilor etc. Din anul 2006, revista a fost clasificată
și acreditată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul
Superior în categoria B, pentru ca un an mai târziu să fie reîncadrată în categoria B+,
ceea ce înseamnă că revista este indexată în baze internaționale de date. Începând cu
numărul 18/2005 revista a trecut în proprietatea Facultății de Comerț, actuala
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Facultate de Business și Turism din cadrul Academiei de Studii Economice din
București.
Realizarea tuturor acestor restructurări și transformări nu ar fi fost posibilă
fără contribuția redactorilor revistei: Rodica Pamfilie, Bogdan Onete, Cristinel
Vasiliu, Ion Stanciu, Adriana Pietrăreanu, Gabriela Stănciulescu, Traian Surcel,
Sorin George Toma, Dan Laurențiu Anghel, dar mai ales Puiu Nistoreanu, care a fost
în perioada 2005-2008 redactor-șef adjunct al revistei, Laurențiu Tăchiciu, care și-a
adus o deosebită contribuție la elaborarea și dezvoltarea strategiei revistei și Valentin
Dumitru, care a creat pagina web a revistei, ocupându-se apoi de actualizarea și
întreținerea acesteia.
A treia etapă în existența revistei începe cu numărul 23/2008, când aceasta
este indexată în prestigioasa bază de date internațională Thomson Reuters Web of
Science, ca încununare a eforturilor anterioare ale atâtor prieteni dedicați țelului
stabilit. Acesta reprezintă momentul la care se poate afirma că revista, deși tânără,
ca urmare a muncii rodnice depuse de echipa editorială, a ajuns la o performanță
deosebită: îndeplinirea rigorilor științifice internaționale specifice periodicelor din
fluxul principal de publicații (mainstream journals). Recunoașterea națională nu a
întârziat să apară, fiind inclusă din anul 2008 de către Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior în categoria A. De atunci, revista este publicată
integral în limba română și limba engleză, spre bazele de date fiind transmisă doar
versiunea în limba engleză. Tot această versiune apare și în formă tipărită într-un
tiraj de 200 de exemplare pe an. Rubricația Amfiteatru Economic devine stabilă,
incluzând: Editorialul pe tematica fiecărui număr, secțiunea cu Lucrări originale
de cercetare pe tematica acelui număr (în stabilirea tematicii se urmărește
identificarea și evidențierea celor mai interesante problematici regăsite în dezbaterile
ideatice din științele economice), rubrica Interferenţe economice (cuprinde articole
invitate, având ca autori personalități recunoscute în mediul academic și de cercetare,
cu prioritate din străinătate, dar și din România) și secțiunea Amfiteatru Economic
vă recomandă. Aceasta din urmă include: Bune practici (reflectă experiențe
deosebite care prezintă interes pentru cititorii revistei); Eseu (conține lucrări inter- și
transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specificul tematic al unui număr),
Personalia (evocarea unor cercetători și/sau academicieni care au marcat științele
economice românești și europene) și Recenzii (permit diseminarea de informații
privind noile lucrări și publicații de prestigiu în domeniul economic).
Pagina web a revistei are două secțiuni, una în limba română și cealaltă în
limba engleză. Ea a devenit din ce în ce mai funcțională, fiind îmbunătățită și cu
meniuri noi, dintre care menționăm: Indici scientometrici, Întâlnirile AE,
Amfiteatru Economic
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Conferințele AE, Repere ale cercetării economice, Raport de activitate, Indexări în
baze de date etc.
Pe lângă indexarea în Web of Science, revista se regăsește și în alte baze
internaționale de date, precum: Scopus, Proquest, EBSCO, DOAJ, RePEc și altele.
În toate aceste baze de date revistei îi sunt calculați indici scientometrici, cum sunt:
factorul de impact, factorul de impact pe cinci ani, scorul absolut de influență,
indicele Hirsch, CiteScore, SCImago Journal Rank (SJR) etc. Nivelul indicatorilor
scientometrici ai revistei Amfiteatru Economic este unul favorabil, fiind de regulă
mai ridicat decât al celorlalte reviste economice românești indexate în aceleași baze
de date.
Toate aceste foarte importante realizări care au permis alinierea revistei la
cerințele științifice de anvergură internațională nu se puteau implementa fără
redactorii ei, oameni dăruiți și cu suflet mare, care au adus, chiar și după cotarea în
Web of Science, o contribuție deosebită la internaționalizarea acesteia: Laurențiu
Tăchiciu (secretar general de redacție), Dan-Cristian Dabija, Gheorghe Săvoiu,
Mădălina Dumitru, Cristinel Vasiliu, Marieta Olaru, Nicu Lupu, Cătălina Sitnikov,
Constantin Brătianu, Cristina Circa, Mladen Cudanov, Cristian Mihai Dragoș, Irina
Drăgulănescu, Valentin Hapenciuc, Alexandru Nedelea, Horst Todt, George Sorin
Toma, Aharon Tziner, Călin Vâlsan, Milena Rodica Zaharia și Nicoleta Tipi,
secondați de grupul referenților externi. Redactorii au fost și sunt dedicați întru totul
revistei, realizând nenumărate activități redacționale privind articolele primite pentru
fiecare număr în parte: încadrarea tematică, verificarea plagiatului, recenzia
articolelor, verificarea corectitudinii textului în limba engleză, munca împreună cu
autorii pentru a aduce articolele acceptate la cea mai bună formă publicabilă. De
asemenea, tot redactorii, în funcție de priceperea lor, mai fac și alte operații mai
speciale cum sunt: postarea revistei în bazele internaționale de date, urmărirea
indicilor scientometrici ai revistei în aceste baze de date și transmiterea informațiilor
pentru actualizarea lor pe pagina web, creșterea vizibilității naționale și
internaționale a revistei prin acțiuni de promovare a acesteia în mediile academice
naționale și internaționale și multe altele.
Deosebit de importante în dezvoltarea strategică și în creșterea vizibilității
revistei au fost, sunt și vor fi sfaturile, sugestiile, recomandările unor pricepuți
consilieri științifici, precum: Emilian Dobrescu, Rodica Pamfilie, Bogdan Onete,
Puiu Nistoreanu, Nicolae Istudor, Ung-il Chung, Ion Stancu, Dan Laurențiu Anghel,
Yuriy Bilan, Nikola Yankov, Dalia Streimikiene, Slobodan Cerovic și Andrej
Bertoncelj. Nu în ultimul rând trebuie apreciată și evidențiată munca asiduă și
temeinică a membrilor biroului de redacție al revistei, care derulează preponderent
activitățile administrative specifice tehnoredactării acesteia, întreținerii paginii web
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și a aparaturii de lucru, gestiunii abonamentelor și a legăturilor cu bibliotecile
universitare și cu unele baze internaționale de date: Valentin Dumitru, Raluca
Mariana Petrescu (secretar de redacţie), Irina Albăstroiu, Mihaela Dobrea, Răzvan
Dina, Violeta Rogojan și Silvia Răcaru.
Amfiteatru Economic se remarcă în ultimii ani printr-o exigență tot mai sporită
în selectarea articolelor primite spre evaluare în vederea publicării. Astfel, articolele
primite până la un anumit termen limită, anunțat pe pagina web, sunt evaluate prin
prisma eligibilității lor înainte ca ele să intre în procesul propriu-zis de recenzie:
double-blind peer review. Eligibilitatea se referă la verificarea de către redactori a
fiecărui manuscris pe baza a cinci criterii: încadrarea tematică; gradul de similitudini
prin folosirea unui program special de detectare a plagiatului; originalitatea
cercetării; corectitudinea exprimării în limba engleză; respectarea cerințelor privind
redactarea bibliografiei și a modului de prezentare a articolului.
Chiar dacă revista se bucură acum de vizibilitate, prestigiu, recunoaștere și
succes, contextul nu a fost întotdeauna unul favorabil. Au fost și perioade de restriște,
de zbucium și de neliniști, evoluția publicației cunoscând și unele momente dificile.
În anul 2014, revista a fost suspendată de către Thomson Reuters Web of Science și,
ca urmare, în cadrul Journal Citation Reports nu i s-au calculat indicatorii
scientometrici. Acest lucru a fost cauzat de faptul că în numerele revistei din 2012 și
2013 procentul autocitărilor a depășit pragul de 20-25%, care este limita
recomandată. Totuși, revista a rămas în continuare indexată, numerele publicate în
cursul anului 2014 figurând integral în Web of Science. Această situație-limită, deloc
îmbucurătoare, s-a datorat neatenției în urmărirea autocitărilor la fiecare număr al
revistei, aspect neglijat, dar asumat de către colectivul editorial. În fapt, pentru
revistă era o bucurie că autorii noilor articole acceptate spre publicare în cadrul
acesteia consultau și arhiva revistei, citând în cadrul propriilor lucrări articolele mai
vechi apărute în Amfiteatru Economic. Durerea a fost una foarte mare pentru întreg
colectivul redacțional și nu numai, dar acesta a trecut imediat la acțiune și la
remedierea deficiențelor. Roadele acestei politici nu s-au lăsat prea mult așteptate,
în 2015 revista obținând indicatori scientometrici în noul Journal Citation Reports.
Și totuși, această amărăciune, suferință și tristețe pe care am îndurat-o ca
redactor-șef fost declanșatorul unei idei valoroase, concretizată în scrierea unei cărți
în care să valorific experiența proprie ca redactor-șef al revistei Quo vadis,
adolescență?, cât mai ales al periodicului economic Amfiteatru Economic. Am apelat
cu încredere la doi prieteni și susținători ai revistei: Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian
Dabija, redactori ai Amfiteatru Economic, cu care am început conceperea și
redactarea unei cărți axate pe metodologia cercetării științifice și comunicarea
Amfiteatru Economic
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rezultatelor acesteia. În 2016 a apărut prima ediție a lucrării „A concepe, a redacta
și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice”, care
a fost dublu onorată în toamna lui 2017 cu cea mai înaltă distincție a Asociației
Facultăților de Economie din România (AFER) „Cea mai bună carte din domeniul
economic”, respectiv de către Asociația de Cooperare Cultural Educațională Suceava
cu premiul de carte pentru anul 2016. La început de 2018 a văzut lumina tiparului
cea de-a doua ediție a cărții noastre.
La ceas aniversar aducem cuvenita mulțumire celor patru rectori ai Academiei
de Studii Economice din București, fără de care revista Amfiteatru Economic nu ar
fi ajuns aici și care au susținut mereu și necondiționat apariția sa: Paul Bran, Ion Gh.
Roșca, Pavel Năstase și Nicolae Istudor. Mulțumirile echipei editoriale se îndreaptă
desigur și către managementul Facultății de Business și Turism, care a sprijinit
revista ori de câte ori aceasta a avut nevoie, fiind alături de ea cu sufletul, atât la bine,
cât și la greu. Editurii Academiei de Studii Economice din București, reprezentată
de doamnele Simona Bușoi, Liliana Matei, Violeta Rogojan (care a tehnoredactat
revista de la nr. 16/2005 și până în prezent, la numărul 48/2018) și Silvia Răcaru, i
se cuvine de asemenea un binemeritat Mulțumim.
De-a lungul existenței sale, revista a cunoscut importante transformări de
natură publicistică și de conținut, dar mai ales din punct de vedere calitativ, deținând
în prezent un loc fruntaș între publicațiile științifice cu profil economic din România,
dar și din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. Revista vine în sprijinul
comunității academice de profil, facilitându-le autorilor și cercetătorilor publicarea
manuscriselor și contribuind la sporirea vizibilității și a prestigiului internațional al
instituției de care aparține – Academia de Studii Economice din București. În același
timp, revista Amfiteatru Economic încurajează permanent cercetarea de înaltă ținută
științifică, care contribuie la lărgirea orizontului cunoașterii în domeniul economic
contemporan, propunându-și să devină un forum de prestigiu al dezbaterilor
interdisciplinare, teoretice, empirice și practic-aplicative, abordând teme de
cercetare cu relevanță la nivel național, regional și internațional.
În cei 20 de ani de existență, din care în ultimii 10 cu indexare în Web of
Science, Amfiteatru Economic se află în fruntea revistelor academice economice din
România. Poziția sa de top este susținută și de cotarea în cele mai importante baze
de date internaționale: Scopus, Proquest LLC, EBSCO Publishing, Directory of
Open Access Journals, Research Papers in Economics, Journal of Economic
Literature, Central and Eastern European Online Library etc., respectiv în mai multe
registre internaționale, cataloage și biblioteci virtuale. Aceste aspecte ne permit să
apreciem că Amfiteatru Economic este astăzi o revistă complet integrată în fluxul
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principal de publicații din domeniul economic (mainstream economics journals),
fiind rodul muncii asidue și cu dăruire al unei întregi generații de profesori și
cercetători care au pus interesul colectiv mai presus decât cel personal, lucrând
voluntar, cu abnegație, pasiune, tenacitate și pricepere pentru ceea ce a devenit astăzi
revista.
Accederea revistei în rankingurile și clasificările Clarivate Analytics Web of
Science în domeniul științelor economice și al administrării afacerilor, nevoia de
stimă și respect, precum și cea de împlinire, datorită faptului că Amfiteatru Economic
constituie astăzi principalul vehicul de propagare a ideilor științifice economice
românești, ne determină și ne motivează să ne focalizăm gândirea și energia pentru
a asigura o prezență activă a acesteia în elita periodicelor economice din fluxul
principal de publicații. Produsul Amfiteatru Economic este unul de echipă, structurat
modern pe un proiect viabil și de anvergură, fapt care îi mărește probabilitatea de
supraviețuire pe piața tot mai dinamică a publicațiilor științifice din domeniul
economic.
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Cel ce gândește singur... nu e singur

Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu,
Secretar general de redacție, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România

Amfiteatru Economic este astăzi una dintre cele mai bine cotate reviste
academice publicate în România și face parte din fluxul principal de publicații
științifice la nivel internațional. Acesta este rodul devenirii unei idei. Eu nu am asistat
la nașterea revistei, dar cred că fondatorii acesteia, profesorii Vasile Dinu și Costache
Sandu nu au anticipat parcursul pe care avea să îl cunoască publicația. Nu a fost
vorba de ambiție și nevoie de succes sau recunoaștere. Cred că proiectul a izvorât
din admirația față de om ca ființă gânditoare, din credința că a face ca ideile să circule
înseamnă să răspândești cunoaștere, să generezi cultură și să aduci o contribuție,
poate datorată, lumii în care trăiești. Aceeași credință a fost împărtășită de toți cei
care au contribuit la apariția revistei și animă și astăzi colectivul tot mai larg al
revistei.
Când l-am întâlnit prima dată pe profesorul Dinu și mi-a vorbit despre
revista Amfiteatru Economic, am recunoscut valoarea socială a proiectului, dar ceea
ce mi-a insuflat dorința de a mă alătura colectivului revistei a fost bucuria pe care
am simțit-o la interlocutorul meu. De aceea, în momente ca acesta, când mă gândesc
la menirea revistei Amfiteatru Economic, îmi vin în minte versurile uneia dintre cele
mai frumoase ode închinate omului, poezia Cel ce gândește singur a lui Tudor
Arghezi. Asemenea poeziei lui Arghezi, Amfiteatru Economic este un tribut de iubire
față de puterea creatoare a minții umane.
Bineînțeles, valoarea revistei se găsește în conținut, iar conținutul este opera
autorilor. Astăzi, cei ce lucrează în medii academice sunt, oarecum, constrânși să
publice, din cauza criteriilor utilizate în măsurarea performanțelor lor profesionale.
Nu aceeași era situația în România în perioada de început a revistei, când autorii
publicau din simpla dorință de a-și împărtăși celor cu preocupări similare ideile,
rezultatele căutărilor, dilemele. Relația simbiotică dintre redacția revistei și autori
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s-a inițiat pe baza unor valori împărtășite, iar acest tip de relație este și astăzi cultivat
și întreținut de membrii colectivului revistei.
Sunt de părere că parcursul de succes al revistei Amfiteatru Economic se
datorează relației cu autorii, atractivității revistei pentru cei ce doresc să publice.
Atractivitatea revistei pentru cercetători se bazează pe respectarea riguroasă a
angajamentelor redacției. Ritmicitatea, rigoarea și profesionalismul sunt valențe
impuse energic de către redactorul-șef, care au contribuit hotărâtor la edificarea
încrederii de care se bucură Amfiteatru Economic. Timp de 20 de ani numerele
revistei au apărut permanent la data anunțată. Durata procesului redacțional este
printre cele mai scurte, comparativ cu publicațiile similare. Astfel, autorii află în
scurt timp dacă articolul este eligibil și, după încă o perioadă scurtă necesară pentru
evaluarea de tip „double-blind peer review”, află dacă articolul este acceptat sau
respins. Întregul proces nu durează mai mult de două luni, ceea ce este foarte
avantajos pentru cercetători, întrucât opera lor nu este blocată într-un proces de
evaluare de durată – durata ca și finalitatea evaluării fiind de multe ori incerte – fără
a putea fi valorificată în vreun fel.
Respectul față de autori este un element esențial al culturii organizaționale
în cadrul redacției revistei. El se manifestă, în primul rând, prin asigurarea
transparenței procesului editorial. Toate deciziile sunt comunicate cu promptitudine
și motivate în detaliu, se manifestă deschidere deplină pentru receptarea și
clarificarea eventualelor neînțelegeri sau nemulțumiri, există disponibilitate de a
corecta greșelile. De asemenea, odată ce articolul a fost acceptat sub rezerva unor
modificări mai mici sau mai mari, redactorii revistei lucrează îndeaproape cu autorii
pentru pregătirea formei finale.
Odată cu dobândirea unui statut internațional, criteriile de admitere spre
publicare a lucrărilor au devenit din ce în ce mai exigente. Acest proces s-a realizat
împreună cu autorii. Criteriile au fost publicate, explicate cât mai clar, au fost
furnizate îndrumări, s-au organizat evenimente în mediile interesate pentru a
comunica cât mai viu și sugestiv politica editorială și cerințele pe care trebuie să le
îndeplinească lucrările propuse spre publicare, precum și pentru a explica de ce este
necesară respectarea acestora. Mai mult, pentru a veni în sprijinul tinerilor
cercetători, redactorul-șef împreună cu alți doi redactori ai revistei au realizat și
publicat un volum prin care au încercat să transmită cât mai multe dintre cunoștințele
necesare unui autor pentru a-și pregăti lucrarea în vederea publicării într-o revistă
academică. Astăzi, lucrările primite spre publicare sunt tot mai bune, iar
îmbunătățirea profilului revistei în rândul publicațiilor de același fel servește creșterii
reputației profesionale a autorilor, reprezentând cea mai bună recompensă pentru
eforturile depuse de aceștia în dezvoltarea cunoașterii.
Amfiteatru Economic
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De fapt, revista Amfiteatru Economic își propune să implementeze efectiv
cele mai înalte standarde recunoscute ale industriei publicațiilor științifice din
domeniul economie și afaceri. Aniversarea a 20 de ani de existență și a 10 ani de
când este indexată în Web of Science Core-Collection reprezintă o bornă care evocă
atât drumul parcurs, cât și provocările viitoare. În opinia mea, condiția reușitei este
să rămânem fideli valorilor care ne-au adus împreună, să cultivăm în viitor cu tot
atâta consecvență ca și până acum dragostea pentru cunoaștere și pentru puterea
creatoare a minții umane.
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Amfiteatru Economic – viziune, misiune, obiective
Prof. univ. dr. Vasile Dinu,
Redactor-șef, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Academia Oamenilor de Știință din România
Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu,
Secretar general de redacție, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Prof. univ. dr. dr. dhc. Constantin Brătianu,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Academia Oamenilor de Știință din România

Amfiteatru Economic este o revistă academică care permite accesul liber, fiind
disponibilă cititorilor online, fără bariere de ordin financiar, legal sau tehnic (fără
taxe de publicare), pe baza principiului menţinerii integrităţii conţinutului
articolului. Autorii pot folosi licenţe de tipul Creative Commons pentru a specifica
drepturile de utilizare a articolului. Drepturile de copyright sunt ale autorilor.
Viziune
Amfiteatru Economic va deveni o revistă de prim-rang în domeniul științelor
economice și cel al administrării afacerilor, ocupând o poziție tot mai bună în ierarhia
revistelor din fluxul principal de publicații științifice, prin vizibilitate internațională,
prestigiu științific și impact semnificativ în mediul universitar și profesional.
Misiune
Misiunea revistei Amfiteatru Economic este de a promova cercetarea
economică originală capabilă să contribuie la progresul cunoașterii în direcția
creșterii competitivității economiei și a conducerii responsabile a afacerilor, pentru
o dezvoltare durabilă.
Revista încurajează cercetarea științifică de înaltă ținută, de natură a contribui
la lărgirea orizontului cunoașterii în științele economice și militează pentru
promovarea unor valori precum: creaţia intelectuală originală, calitatea şi nivelul
Amfiteatru Economic
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ştiinţific al lucrărilor, promovarea cercetării empirice, accentuarea caracterului
aplicativ şi antrenarea tinerilor cercetători în realizarea unor lucrări ştiinţifice de
valoare şi impact. De asemenea, revista se constituie într-un vehicul pentru
diseminarea cercetărilor teoretice și empirice cu valențe de pionierat, a studiilor de
caz, a evocării personalităților care au marcat științele economice, cât și a recenziilor
de carte ale autorilor de prestigiu din domeniul științelor economice.
Ca o particularitate în raport cu publicații similare, revista Amfiteatru
Economic stabilește, pentru fiecare număr, o anumită temă. Pe această cale, sunt
aduse în prim-plan probleme ce constituie priorități ale cercetării științifice, se
grupează contribuțiile cercetătorilor și se focalizează dezbaterea în direcția acestor
priorități.
Obiective
Revista Amfiteatru Economic este un forum de prestigiu al dezbaterilor
interdisciplinare în domeniul științelor economice, la nivel teoretic și practic,
abordând teme de cercetare cu relevanță la nivel național, regional și internațional și
urmărind realizarea unor obiective, cum ar fi:
 aducerea în prim-plan a cercetărilor inter-, trans- și multidisciplinare aflate
la granița dintre economie și alte domenii de cercetare cum sunt: ecologie,
sociologie, energie, sănătate și securitate;
 promovarea la nivel regional și internațional a identității cercetării
economice românești;
 stabilirea unei căi efective de comunicare între reprezentanții mediului
academic și ai mediului de afaceri;
 îmbunătățirea cunoașterii actuale din sfera științelor economice și a
administrării afacerilor și susținerea de idei inovatoare menite a contribui la
progresul științei și al politicilor publice în domeniu.
Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog științific, echidistant,
promovând circuitul de idei și schimbul de experiență.
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Amfiteatru Economic – scurt istoric
Prof. univ. dr. Vasile Dinu,
Redactor-șef, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Academia Oamenilor de Știință din România
Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu,
Consilier științific, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România

De-a lungul celor 20 de ani de existență, evenimentele care au marcat
activitatea revistei Amfiteatru Economic au fost numeroase și din cele mai diverse.
Ele însă se pot grupa în trei categorii, și anume: perioada de pionierat, perioada de
restructurare și perioada de dezvoltare. În continuare vom reda, pe scurt, cele mai
importante evenimente care au caracterizat activitatea revistei.

Perioada de pionierat 1999-2005
 În luna septembrie 1999, la Colegiul Universitar
Economic al ASE din Buzău, apare primul număr al revistei
Amfiteatru Economic.
 În perioada 1999-2005, tot în cadrul Colegiului
Universitar Economic, apar numerele revistei de la 1 la 17.
 În anul 2002 revista sărbătorește 10 ani de existență a
Colegiului Universitar Economic al ASE din Buzău.

Amfiteatru Economic
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Colegiul Universitar Economic al ASE din Buzău

 În anul 2004 revista este indexată în baza internațională de date Research
Papers in Economics (RePEc).
 În anul 2005 revista este acreditată de către Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS).
 Din luna noiembrie a anului 2005, începând cu revista nr. 18 și până astăzi,
revista aparține Facultății de Comerț (actuala Facultate de Business și Turism).
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Perioada de restructurare 2006-2008

 În anul 2006 se realizează pagina web a revistei.
 În acelaşi an (2006), revista este clasificată și
acreditată de către Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior în categoria B.
 În anul 2006 revista este indexată în baze de date
internaționale:
- Journal of Economic Literature (EconLit);
- International Bibliography of the Social
Sciences (IBSS).
 În anul 2006 revista își definitivează structura rubricilor:
- Editorial;
- Lucrări originale de cercetare economică pe tema numărului respectiv;
- Interferenţe economice;
- Amfiteatru Economic vă recomandă.
 În anul 2007 Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCSIS)
încadrează revista în categoria B+.

Perioada de dezvoltare 2008 – până în prezent (2018)
 În luna noiembrie 2008, începând cu nr. 23, revista
Amfiteatru Economic este indexată în baza de date
Thomson Reuters Services:
- Social Sciences Citation Index;
- Social SciSearch;
- Journal Citation Reports/Social Sciences
Edition.
 În anul 2008 Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior clasifică revista în
categoria A.
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 Tot în anul 2008 revista este indexată și în valoroasa bază de date SCOPUS
(Elsevier B.V. Bibliographic Databases).
 În anii 2009, 2010 și 2012 revista este indexată în bazele internaționale de
date: EBSCO Publishing (2009), DOAJ – Directory of Open Access Journals (2010),
ProQuest LLC (2012).
Amfiteatru Economic
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 Începând cu anul 2010, baza de date SCOPUS calculează revistei Amfiteatru
Economic indicatori scientometrici SNIP și SJR.
 În anul 2011 Thomson Reuters Web of Science cotează revista Amfiteatru
Economic, calculându-i factorul de impact și H index. Din acest moment revistei i
se calculează anual indicatorii scientometrici în Journal Citation Report (JCR).
 În perioada 2012-2013 revistei i se calculează și alți indicatori scientometrici
de către alte baze de date precum: Google Scholar (Număr de citări, H index și i10
index), RePEc (Factor de impact și H index), Index Copernicus (Index Copernicus
Value), Global impact factor (GIF), UEFSCDI (Scorul relativ de influență).
 Începând cu anul 2012 au loc „Întâlnirile Amfiteatru Economic” cu cititorii
revistei din mediul universitar din țară și străinătate: 13 noiembrie 2012 –
Universitatea din Pitești; 12 aprilie 2013 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava; 29 mai 2014 – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 24-25 iunie 2014 –
Universitatea din Craiova; 18 mai 2016 – Universitatea din Szczecin.
 În anul 2013 se elaborează primul raport de activitate al revistei pe o perioadă
de patru ani (iulie 2010 – iulie 2013).
 Din anul 2015 se organizează anual „Conferințele Amfiteatru Economic” în
parteneriat cu Facultatea de Business și Turism și Asociația pentru Inovare și Calitate
în Afaceri Sustenabile (BASIQ): 18-19 iunie 2015, ASE București, România; 2-3
iunie 2016, Konstantz, Germania; 31 mai-3 iunie 2017, Graz, Austria.
 În perioada 9-10 decembrie 2016 are loc workshopul „Bune practici privind
conceperea redactarea și publicarea unui articol științific” organizat cu studenții,
masteranzii și doctoranzii din Școlile Doctorale Administrarea Afacerilor și
Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
 Începând cu luna februarie 2018, revista implementează sistemul DOI (Digital
Object Identifier) pus la dispoziție de Agenția CrossRef pentru articolele publicate
în revistele științifice.
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Amfiteatru Economic – profil statistic aniversar
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Universitatea din Pitești, România

O analiză statistică la moment aniversar a unei publicații academice care a
dobândit un statut internațional se impune a fi și cronologic periodizatoare. Se disting
astfel două intervale ce trebuie analizate separat în ciclul de viață de până acum al
revistei Amfiteatru Economic: două decenii de existență generală, din care ultimul
delimitat de prezența acesteia în elita revistelor economice internaționale indexate în
baza de date Thomson Reuters Services Web of Science (devenită Clarivate
Analytics Web of Science, din 2016). În același timp, această analiză statistică
apelează la indicatori distincți, atât de stoc, marcând cele două aniversări, cât și de
flux, în încercarea de a identifica schimbările majore calitative ale parcursului
editorial și managerial al revistei, îmbinând pe de o parte metodele statistice pur
descriptive cu cele de confruntare, iar pe de altă parte metodele de analiză
frecvențială cu cele de apreciere a normalității distribuțiilor celor trei factori esențiali
ai oricărei publicații științifice: articolele, autorii, precum și dimensiunea și structura
revistei.

1. Indicatori statistici ai unui ciclu de viață redacțional de două decenii
Pe parcursul ultimelor două decenii, Amfiteatru Economic a parcurs un traseu
ascendent remarcabil, de la o revistă cu impact local la o publicație prestigioasă, care
s-a situat în fruntea publicațiilor dedicate cercetării economice în România,
plasându-se chiar și în zona mediană (galbenă) a celor mai bune reviste
internaționale conform valorii factorului de impact (a doua quartilă). În cei 20 de ani
de activitate de editare și publicare continuă a unor lucrări de cercetare valoroase în
domeniul științelor economice și a administrării afacerilor, Amfiteatru Economic a
evoluat ciclic pe un parcurs diferențiat prin patru stadii evolutive ascendente
dovedite de cele 56 de numere efectiv apărute (de la două, la trei și ulterior la patru
numere pe an).
După un debut original în 1999, pentru revistă a urmat o perioadă de pionierat,
axată pe lucrările de unic autor semnate de studenți și/sau tineri profesori, cu o medie
de circa două pagini pe articol. Apoi, revista Amfiteatru Economic a trecut printr-o
altă perioadă de tranziție creativă și de dezvoltare editorială experimentală, marcată
Amfiteatru Economic
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de dublări anuale succesive ale dimensiunii medii ale articolelor publicate, ajungând
în anul 2007 la o medie de circa șase pagini. Consacrarea științifică a revistei are loc
în anul 2008, odată cu intrarea în familia publicațiilor indexate de Thomson Reuters
Services Web of Science, drept recunoaștere a succeselor sale anterioare, dovedite
prin impact și vizibilitate, respectiv confirmate de prestigiul și anvergura națională,
cât mai ales internațională obținută prin citări, autori internaționali atrași, rigoare în
publicare și prezența în baze internaționale de date. După anul 2008 și până în
prezent, se conturează alte două cicluri evolutive, delimitate de evoluția aparițiilor
anuale care cresc la trei, prin includerea unui număr special rezultat din conținutul
volumelor conferințelor internaționale, până în 2013, pentru ca în final Amfiteatru
Economic să se transforme într-o publicație cu apariție trimestrială (figura nr. 1).

Figura nr. 1. Dinamica aparițiilor Amfiteatru Economic
în perioada 1998-2017
În cadrul celor 20 de ani de existență ai revistei Amfiteatru Economic, trei
indicatori de stoc semnificativi descriu cu claritate dimensiunile sale evolutive:
i) numărul articolelor, care a atins la finalul perioadei o valoare de 1.422 de articole;
ii) cei 2.623 de autori care au redactat aceste articole (unii dintre ei sunt autorii mai
multor articole prezente publicate în filele revistei); iii) cele 9.851 de pagini totale
publicate. Figura nr. 2 redă asociat aceste trei evoluții specifice ale articolelor,
autorilor și paginilor publicate anual. Se constată dinamici care conturează oscilații
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și discontinuități, normalizate treptat și relativ mai stabilizate editorial în ultimul
deceniu.

Figura nr. 2. Evoluția asociată a numărului de articole, autori și pagini
publicate în Amfiteatru Economic (1999-2018)
Amplitudinea absolută a numărului de articole publicate anual (figura nr. 3)
oscilează permanent în cele două decenii de existență, fiind cuprinsă între valoarea
maximă de 128 și cea minimă de 54, devenind astfel aproape egală cu media de 75
de articole pe întreaga perioadă analizată. Valoarea amplitudinii relative de 100% a
aceluiași indicator semnalează omogenitatea seriei de date și este urmarea deciziilor
de politică editorială, actualității și oportunității tematice a fiecărui număr, intenției
concretizate de diseminare a cât mai multor cercetări originale, precum și a nivelului
ridicat al colaborării între editori etc., selectând aici doar o parte din factorii
explicativi ai succesului revistei (Starbuck, 2016, p.178).
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Figura nr. 3. Evoluția numărului anual de articole publicate
în revista Amfiteatru Economic (1999-2018)
Amfiteatru Economic a dezvoltat treptat o veritabilă cultură a cercetării
economice într-un context dinamic sau chiar exploziv, devenit uneori turbulent ca
urmare a apariției unui număr tot mai mare de noi reviste în România. Printr-un
management editorial atent și consecvent, revista a reușit să contribuie astfel la
publicarea unor cercetări valoroase în articole accesate la nivel internațional și citate
în fluxul principal de publicații, adăugând valoare și prestigiu autorilor acceptați și
impunându-se în cadrul competiției tot mai intense între revistele existente pe plan
național și internațional (Forgues and Liarte, 2013; Acharya et al., 2014).
În mod corelativ, evoluția numărului de autori publicați a fost marcată de un
multiplicator semnificativ (4,5), crescând practic de la un minim de 58 autori la un
maxim de 261 (figura nr. 4), în timp ce numărul total al paginilor publicate anual a
cunoscut o dinamică explozivă de la 86 la 1.142 de pagini (figura nr. 5).
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Figura nr. 4. Evoluția numărului de autori semnatari ai articolelor publicate
în Amfiteatru Economic (1999-2018)
Asigurând o medie de circa 520 de pagini pe an (225 de pagini în primul
deceniu, respectiv 782 pagini în cel de-al doilea), se confirmă cantitativ și implicit
calitativ existența unor oscilații evolutive pe praguri ascendente semnificative, ca
urmare a unor decizii de îmbunătățire a proceselor editoriale, a tendințelor de
poziționare competitivă și de stimulare creativă prin tematicile incluse în numerele
publicate.

Figura nr. 5. Evoluția anuală a numărului de pagini al revistei (1999-2018)
Amfiteatru Economic

37

AE

Amfiteatru Economic – Anul XX

Un set minimal de indicatori statistici caracterizează succint maturizarea
științifică a Amfiteatrului Economic, descriind atât poziția obținută de revistă în
comunitatea internațională a publicațiilor economice prestigioase, cât și intensitatea
asocierii tendințelor sale de dezvoltare cu trendul general al cercetării științifice. Doi
indicatori de analiză intensivă, prezentați în continuare, se remarcă prin capacitatea
lor demonstrată practic de a capta și reda sugestiv vizibilitatea evoluțiilor calitative
semnificative, atunci când acestea apar în ciclul de viață al unei publicații:
a) dinamica numărului mediu anual de autori pe articol (figura nr. 6) relevă
o tendință permanent ascendentă, cu o ușoară diminuare între 2012 și 2013, marcând
o multiplicare de aproape trei ori în situația existenței unui prag maxim redacțional
de cinci autori (într-un context în care în primii șapte ani revista a fost dominată de
articole cu unic autor);

Figura nr. 6. Dinamica numărului mediu anual de autori
pe articol publicat (1999-2018)
b) evoluția numărului de pagini pe articol (figura nr. 7) a beneficiat de un
multiplicator mult mai mare. Astfel, între 1999 și 2018 numărul de pagini a crescut
de aproape opt ori (cu o amplitudine interanuală de peste 12 pagini), de la 1,5 la 13,8
pagini, tendință apreciată mai ales în contextul unei restricționări practice printr-o
limită redacțională de 14-15 pagini pe manuscris.
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Figura nr. 7. Evoluția numărului de pagini pe articol publicat (1999-2018)
Deși pentru întreaga perioadă analizată media numărului de pagini pe articol
publicat este de circa 7, s-a atins în 2010 un nivel maxim de 13,8 pagini, iar după
2013 această tendință și-a diminuat oscilațiile într-o bandă relativ staționară cuprinsă
între 10 și 12 pagini pe articol. Schimbările calitative ale celor două decenii de
existență editorială sunt reflectate printr-o determinare statistică sintetică a saltului
remarcabil de la articolul de 1-2 pagini cu autor unic la articolul de
10-12 pagini cu circa trei autori.
2. Statistici relevante ale unui deceniu de indexare în universul revistelor
economice prestigioase
O imagine statistică distinctivă se conturează în ultimul deceniu, mai precis
din anul 2008, când revista Amfiteatru Economic este indexată de Thomson Reuters
Web of Science (devenită Clarivate Analytics, din 2016).
Acest ultim deceniu se dovedește unul statistic mult normalizat din punct de
vedere distribuțional, prin prisma celor trei variabile majore: articole, autori și
pagini. În tabelul nr.1 sunt expuse aceste trei variabile în valori anuale comparabile
și detaliate an de an, ca urmare a agregării numerelor anuale publicate ale revistei
Amfiteatru Economic, dar, în același timp și confirmate de statisticile oficiale ale
bazei de date Clarivate Analytics Web of Science.
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Tabelul nr. 1. Numere, articole, autori și pagini pe an (2008-2018)
Anul
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Numere
ale revistei
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
34

Număr
de articole
109
73
59
63
59
60
95
89
69
75
751

Număr
de autori
171
150
144
162
130
142
261
259
196
223
1.838

Număr
de pagini
890
751
815
671
487
556
1.142
963
805
741
7.821

Sursa: realizat după date disponibile online la: http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arhiva
_EN.aspx și confirmat de statisticile online http://apps.webofknowledge.com.am.enformation.ro/Search.do?product=WOS&SID=E1pZUvmlQQSqiMkMRvf&search_mode=
GeneralSearch&prID=3a7058f0-b673-4f42-a3c4-cec89d49caa5.

O confruntare grafică a celor trei variabile majore anticipează existența unor
corelații semnificative ca impact în evoluția calitativă a revistei Amfiteatru Economic
(figura nr. 8).

Figura nr. 8. Asocierea anuală a celor trei variabile definitorii ale revistei
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O analiză corelativă ulterioară între variabilele explicative ale evoluției și
succesului revistei, axată pe o matrice de corelație, identifică legături logice în
procesul de editare și publicare cu un nivel de intensitate medie și chiar mare între
seriile de date ale celor trei variabile descriind articole, autori și pagini. Corelația
relevantă majoră ca impact calitativ și intensitate (R = 0,791) este cea între numărul
de autori și numărul final de pagini al articolului, concordantă cu dinamica specifică
a cercetării în echipă și a contribuției multiplicate în dimensiunea articolului de
numărul de cercetători, dar și de dorința lor de participare sau de intenția concretizată
de a-și îmbunătăți performanțele vizibile (tabelul nr. 2).

Număr articole
Număr autori
Număr pagini

Tabelul nr. 2. Matrice de corelație
Număr articole
Număr autori
1,000000
0,601877
0,601877
1,000000
0,750439
0,790614

Număr pagini
0,750439
0,790614
1,000000

Soft utilizat: EViews

Un profil statistic editorial al ultimului deceniu pentru Amfiteatru Economic
dezvăluie trei dimensiuni structurale importante.
a) distribuția tipologică în raport cu tematica celor 751 de articole publicate
(figura nr. 9) dezvăluie că peste 90 din 100 sunt articole pur tematice,
4,5 constituie materiale editoriale, aproximativ 4 reprezintă recenzii bibliografice
(book review), iar restul de circa 1,5 articole omagiază personalități importante
(în ciclul personalia) care și-au dedicate viața educației și/sau cercetării academice
în științele economice din România. Un singur articol este încadrat de Web of
Science Clarivate Analytics drept scrisoare editorială.

Figura nr. 9. Structura articolelor publicate în ultimul deceniu
în funcție de tipologia acestora
Amfiteatru Economic

41

AE

Amfiteatru Economic – Anul XX

b) distribuția după țara de origine a autorilor este dominată de autori români
(66,0%). În figura nr. 10 se prezintă clasamentul primelor 10 țări, altele decât
România, în funcție de numărul de autori care au publicat în paginile revistei. Cei
mai mulți, 24 dintre aceștia provin din Serbia, iar cei mai puțini din Franța (10
autori). Există însă și autori din alte peste 30 de state care au publicat în Amfiteatru
Economic, ceea ce relevă caracterul regional și chiar internațional al revistei.

Figura nr. 10. Ierarhia primelor 10 țări după apartenența autorilor articolelor
publicate în ultimul deceniu
c) distribuția articolelor în raport cu instituția în care autorii își desfășoară în
mod obișnuit activitatea (educațională, academică, de cercetare, economică etc.)
plasează pe primele locuri Academia de Studii Economice din București (39,5%),
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (3,5%), Universitatea din București și
Universitatea din Craiova (1,8%), Academia Română (1,6%) Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iași (1,4%). Nu lipsesc din această listă instituțională și universități din
topul internațional al celor mai bune instituții academice, cum sunt University of
Cambridge, London School of Economics, University of Hamburg, University of
Strasbourg, University of Economics Prague, University of Belgrade etc.
Din secțiunea finală a celor mai multe articole publicate în Amfiteatru
Economic, unde alături de mulțumiri adresate unor sponsori ai cercetărilor publicate
sunt identificate și fondurile din care au fost finanțate investigațiile științifice, se
generează o statistică a acestora, care este dominată de Fondul Social European (pe
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total programe reunind peste 21 de articole), precum și de alte fonduri ale Uniunii
Europene (circa 11 articole).
Un dezechilibru statistic de tip intrări – ieșiri, favorabil evoluției revistei în
ultimul deceniu, este acela conferit de raportul articolelor publicate în Amfiteatru
Economic și citate ulterior în colecțiile Web of Science Clarivate Analytics, respectiv
al articolelor publicate de alte reviste incluse în colecțiile Web of Science Clarivate
Analytics și citate și de Amfiteatru Economic, fie că se analizează totalul citărilor (în
acest caz raportul este de 1.829 la 1.197, adică 1,528 sau 152,8%), fie acela al
citărilor fără autocitări (raportul este de 1.172 la 907, adică 1,292 sau 129,2%).
Prezentarea în ciclul de articole Personalia a unor modele de dascăli și
cercetători cu rol esențial formator și pentru tinerele generații, respectiv a unor
personalități importante care și-au dedicat viața educației economice și cercetării
academice în economie, în marea lor majoritate legate de Academia de Studii
Economice din București, este exemplificată parțial în caseta nr.1.
Caseta nr. 1
 Nicolae D. Xenopol – Părintele Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti
 Ion N. Angelescu – Ctitorul Palatului Academiei Comerciale şi cel dintâi
profesor de Istorie a comerţului
 Gromoslav Mladenatz – profesor şi rector al Academiei Comerciale, cel
mai important teoretician al cooperaţiei româneşti
 Un mare dascăl – Iosif Ionescu-Muscel
 Un exemplu demn de urmat – Dumitru Dima
 Gheorghe Dolgu – o carieră de excepţie
 Omul care a format profesioniști, dar mai ales caractere – Nicolae Sută
 Un model pentru generaţiile viitoare – Dumitru Patriche
 Constantin Florescu – fondator al Școlii de Marketing de la Bucureşti
 Radu Emilian – un dascăl vizionar
 Profesorul Emerit Iacob Cătoiu
 Alexandru Puiu – pasiunea construcţiei
 Creator de operă economică, fondator şi reformator de şcoală economică –
Rectorul Paul Bran
 Laudatio – în onoarea Majestăţii sale Regelui Mihai I al României, cu
ocazia decernării titlului de „Doctor Honoris Causa” al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti
Sursa: selecție din date disponibile online la: http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arhiva
_EN.aspx
Amfiteatru Economic

43

AE

Amfiteatru Economic – Anul XX

O firească nevoie de informare a cititorilor revistei în legătură cu apariția și
conținutul succint al unor cărți importante în domeniul economic din spațiul național,
cât mai ales internațional a generat decizia de publicare periodică a unor recenzii
importante. Acestea sunt exemplificate parțial în caseta nr. 2, enumerarea simplă a
câtorva titluri fiind suficientă pentru a evalua diversitatea lor tematică și utilitatea
implicită.
Caseta nr. 2
 Marketingul în administrația publică
 Viziune nouă, incitantă în lumea mărfurilor
 Principles of Hotel Front Office Operations. A Study Guide
 Noua economie. Sfârșitul certitudinilor
 Managementul calității serviciilor – fundamente, concepte, metode
 Modelarea în ştiinţa mărfurilor – o abordare din perspectiva consumatorului
 Turism Rural. Tratat
 Schimbarea peisajului de afaceri al României
 Provocarea mondială: Managementul japonez
 Piaţa politică. Paradigme şi realităţi
 Government Failure. A Primer in Public Choice
 Commodity – Consumer – Quality The XXI-st Century’s Perspective
Global Practices of Corporate Social Responsibility
 Marketing et gestion de la relation client
 Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance,
and Sociophysics
 The Changing Business Landscape of Romania. Lessons for and from
Transition Economies
 Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth
 Quality Management. Global Conception and Researches
 Management de la qualité. Notion globale et recherche en la matière
 Online Consumer Protection. Theories of Human Relativism
 Directors and Corporate Social Responsibility
 Ethics and Neuromarketing: Implications for Market Research
and Business Practice
 Migration of Ukrainian Population. Economic, Institutional
and Sociocultural Factors
 The market for ideas
Sursa: selecție din date disponibile online la: http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arhiva
_EN.aspx
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Numărul de cuvinte-cheie limitat orientativ în ghidul autorului la 4-7 cuvinte
se apropie, în valoarea medie pe articol, de limita minimă de patru cuvinte. Analiza
statistică frecvențială a apariției unor cuvinte-cheie redefinește revista prin câteva
paradigme semnificate ca tablouri flexionare relevante ale unor cuvinte majore și
uneori chiar surprinzătoare. Astfel, cel mai des întâlnit cuvânt-cheie sau modal este
o paradigmă derivată din familia consum/consumator (151 de apariții), urmat de
management (99), calitate (89), servicii (75), mediu (64), dezvoltare (64), social (63),
turism (62), model (62), marketing (61), economic (59), educație (55), responsabil/
responsabilitate (55) etc.
Am păstrat la final dovada statistică a îmbunătățirii clare a managementului,
printr-un efort editorial cu impact vizibil și a deciziilor publicistice care au schimbat
favorabil dinamica revistei (figura nr. 11).
1. Număr de autori pe articol

Perioada 1999-2008 (două decenii)

Perioada 2008-2018 (un deceniu)

2. Număr total de pagini

Perioada 1999-2008 (două decenii)

Amfiteatru Economic

Perioada 2008-2018 (un deceniu)
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3. Număr de pagini pe articol

Perioada 1999-2008 (două decenii)

Perioada 2008-2018 (un deceniu)

4. Număr de articole publicate

Perioada 1999-2008 (două decenii)

Perioada 2008-2018 (un deceniu)

5. Număr total de autori

Soft utilizat: EViews

Figura nr. 11. Confruntarea statistică a distribuțiilor datelor
din ultimele două decenii și din ultimul deceniu
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În graficele anterioare au fost permanent prezentate două distribuții, respectiv
în partea din stânga apare graficul privind situația din ultimele două decenii, iar în
partea din dreapta numai ultimul deceniu (definit prin prezența permanentă în baza
de date Clarivate Analytics Web of Science). Ceea ce rezultă din confruntarea
statistică a celor două tipuri de distribuții este o omogenizare calitativă evidentă și o
normalizarea gaussiană vizibilă și semnificativă specifică ultimului deceniu
publicistic al Amfiteatru Economic (graficele din dreapta).
O remarcă finală subliniază că dincolo de performanța și evoluția de excepție
a revistei Amfiteatru Economic, demonstrate prin indicatorii statistici dezvoltați în
această analiză originală, se identifică un management și un set de decizii editoriale
care au pus accentul pe calitatea echipei și a cercetării, implicit pe proiectele de
cercetare. Constatarea internațională asupra impactului relativ limitat al articolelor
și publicațiilor economice asupra activităților practice (Bromwich, Scapens, 2016)
și eficienței lor economice, inclusiv a competitivității companiilor și a eficienței
produselor și serviciilor acestora, impune în perspectivă identificarea unor principii
inovative de eligibilitate a unor soluții de peer review sau chiar a unor noi
componente standard ale articolului (legate de aplicabilitatea cercetărilor descrise în
articol). Toate acestea devin tot mai clar realități aflate sub presiunea crescândă
asupra cercetării universităților, a instituțiilor de cercetare, pentru a demonstra
aplicabilitatea rezultatelor publicate, cât și impactul și valoarea cercetării
universitare în comunitatea căreia îi aparține.
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Amfiteatru Economic – 10 ani de indexare și cotare
în Web of Science
Prof. univ. dr. Vasile Dinu,
Redactor-șef, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Academia Oamenilor de Știință din România
Conf. univ. dr. habil. Dan-Cristian Dabija,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Din anul 2008, începând cu numărul 23, Amfiteatru Economic [0,581]1 este
indexată de Thomson Reuters Services (din 2016 Clarivate Analytics) în categoria
Economics, ea regăsindu-se în Social Sciences Citation Index; Social Scisearch;
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition. Revista se înscrie în fluxul
principal al publicaţiilor ştiinţifice economice pe plan internaţional, dobândind
recunoaştere şi vizibilitate internaţională. Dovadă sunt principalii indicatori
scientometrici ai revistei calculați de-a lungul timpului de Web of Science și
prezentați în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3. Indicatorii scientometrici ai revistei Amfiteatru Economic
în Web of Science
Journal Citation Factor de FI pe Article Influence FI fără Citări
H
Reports (JCR)
impact (FI) 5 ani
Score (AIS)
autocitări totale index1
0,581
0,534
0,049
0,534
234
2016
16
0,564
0,584
0,038
0,342
228
2015
13
20142
11
0,838
0,687
0,070
0,361
209
2013
9
0,953
0,226
172
2012
7
0,757
0,095
167
2011
3
0,320
0,088
79
2010
3
1
H-index (indicele Hirsch) măsoară productivitatea ştiinţifică şi impactul ştiinţific aparent
al unui cercetător sau al unei publicații indexate într-o bază de date. Indicele se bazează pe
numărul de lucrări ştiinţifice publicate, cele mai citate şi numărul de citări pe care le-au
primit în terțe publicaţii.
2
În anul 2014 nu s-au calculat indici scientometrici.
Observație: Journal Citation Reports pentru anul n este publicat în anul n+1.
Între paranteze drepte este indicat pentru toate revistele regăsite în Web of Science factorul
de impact din ultimul Journal Citation Reports (2016) disponibil prin platforma Anelis Plus.
1
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Web of Science afișează pentru fiecare revistă în parte și poziția acesteia în
ierarhia fiecărui subdomeniu din Social Sciences. După cum reiese și din tabelul nr. 4,
în cazul revistei Amfiteatru Economic [0,581], poziția acesteia în cadrul
subdomeniului Economic a evoluat de la ultima quartilă în 2010 (a patra), la a treia
quartilă în ultimul Journal Citation Reports disponibil în februarie 2018 (JCR 2016).
Dacă în 2010, în cadrul subdomeniului Economics erau indexate 305 reviste, în 2016
numărul acestora crescuse cu circa 13,7% la 347. În Journal Citation Reports se
afișează pentru fiecare revistă și locul ocupat de aceasta în cadrul subdomeniului din
care face parte, în funcție de factorul de impact (pentru JCR 2016 poziția Amfiteatru
Economic [0,581] este 253 dintr-un total de 347 de reviste din subdomeniul
Economics), cât și ca pondere (frecvență relativă) în coloana JIF Percentile.
Tabelul nr. 4. Quartila de indexare a revistei Amfiteatru Economic
Journal Citation Reports
Loc
Quartila
(JCR)
ocupat
253/347
Q3
2016
242/345
Q3
2015
2014
160/333
Q2
2013
139/333
Q2
2012
165/231
Q3
2011
238/305
Q4
2010
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

JIF Percentile
27,233
30,000
51,102
58,408
48,754
22,121

De la indexarea în Web of Science revista a publicat până în 2013 câte două
numere pe an (februarie și iunie), respectiv un număr special în luna noiembrie. Ca
urmare a sporirii atractivității, prestigiului și vizibilității revistei, precum și a
numărului tot mai mare de articole primite, din 2014 s-a decis publicarea a trei
numere (februarie, mai și august), respectiv a unui număr special în luna noiembrie.
În tabelul nr. 5 sunt prezentate numărul total de articole regăsite în Web of Science
începând cu 2008, precum și evoluția numărului de citări în acest interval. De la o
proporție de 0,12 citări la fiecare articol publicat, s-a ajuns în prezent la o medie de
aproximativ 3,5 citări la fiecare articol publicat în Amfiteatru Economic [0,581]
(tabelul nr. 5). Echipa editorială se străduiește permanent să îmbunătățească atât
calitatea articolelor, aplicând o rigoare tot mai mare în cadrul procesului de recenzie,
precum și să identifice tematici atractive pentru numerele viitoare.
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Tabelul nr. 5. Evoluția numărului de citări și articole în Web of Science
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Articole
109
73
59
63
59
60
95
89
69
Numere/an
2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1
Citări
9
58
182 200 238 305 322 254
Citări/articole
0,12 0,98 2,88 3,38 3,96 3,21 3,61 3,68
* Se prognozează un număr de maximum 75 de articole acceptate pe an.
** La data de 12.01.2018.
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

75
3+1
258
3,44

75*
3+1
3**
-

Accesarea bazei de date Web of Science prin sistemul Anelis Plus permite
afișarea unei situații comparative privind evoluția numărului de publicații, indicele
Hirsch al revistei la un anumit moment, numărul mediu de citări pe articol, numărul
total de citări cu și fără autocitări, respectiv numărul de articole care citează lucrările
publicate de Amfiteatru Economic. Figura nr. 12 prezintă sumativ acești indicatori
pentru Amfiteatru Economic la începutul lunii februarie 2018.

Figura nr. 12. Indicatori scientometrici ai revistei Amfiteatru Economic
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018 .
Pe baza Article Influence Score determinat de Web of Science, direcția de
resort din Ministerul Cercetării din România (UEFISCDI) calculează pentru reviste
scorul relativ de influență (SRI). Acesta constituie „scorul de influenţă al revistei
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raportat la mediana scorurilor de influenţă a revistelor din acelaşi domeniu. În cazul
în care o revistă este încadrată de Web of Science în mai multe domenii, se ia în
considerare varianta cea mai potrivită pentru acea revistă. Calculul scorului relativ
de influenţă are drept scop eliminarea diferenţelor intrinseci dintre domenii” (AdAstra, 2016). Tot UEFISCDI calculează și factorul relativ de impact, definit drept
„raportul dintre factorul de impact al revistei și factorul de impact agregat al
domeniului din care face parte revista, iar în cazul în care revista se regăsește în mai
multe domenii, se va lua în considerare factorul cel mai favorabil” (UEFISCDI
Scientometrie, 2016; Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017). Scorul relativ de influență a fost
folosit între 2013 și 2015 drept criteriu pentru premierea articolelor care se încadrau
în prima sau a doua quartilă conform Web of Science (Premiere articole UEFISCDI,
2015; Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017). Tabelul nr. 6 prezintă evoluția celor doi
indicatori calculați de UEFISCDI pentru Amfiteatru Economic.
Tabelul nr. 6. Scorul relativ de influență al revistei Amfiteatru Economic
JCR
2012
2013
2014
2015
2016
0,107
0,059
0,082
SRI
0,799
0,673
0,422
0,391
FRI
JCR – Journal Citation Reports pentru anul n publicat de Web of Science în anul n+1
SRI – Scor relativ de influență determinat de UEFISCDI
FRI – Factor relativ de impact determinat de UEFISCDI
Surse: FRI, 2018; SRI, 2018.

Journal Citation Reports publică sub denumirea de Cited Journal Graph
reprezentarea grafică cu distribuția anuală a citărilor la articolele publicate într-o
revistă considerată (spre exemplu Amfiteatru Economic) în terțe reviste în ultimii
zece ani. Din figura nr. 13 reiese faptul că în 2016 s-au înregistrat în terțe reviste din
Web of Science:
 coloana 1: șapte citări la lucrările publicate în Amfiteatru Economic în 2016,
din care una a fost o autocitare pentru revistă;
 coloana 2: 59 de citări la lucrările publicate în Amfiteatru Economic în 2015,
din care două autocitări pentru revistă;
 coloana 3: 41 de citări la lucrările publicate în Amfiteatru Economic în 2014,
din care șase autocitări pentru revistă;
 coloana 4: 26 de citări la lucrările publicate în Amfiteatru Economic în 2013,
din care o autocitare;
 coloana 5: 28 de citări la lucrările publicate în Amfiteatru Economic în 2012,
din care două autocitări etc.
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Figura nr. 13. Grafic cu distribuția anuală a citărilor
la articolele publicate în Amfiteatru Economic
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

Tot Journal Citation Reports afișează și primele 20 de reviste cu care revista
considerată (Amfiteatru Economic) are relații de citare. Astfel, figura nr. 14
evidențiază revistele cu care Amfiteatru Economic [0,581] are în 2016 cele mai
intense relații de interconexiune prin citări pentru întreaga perioadă considerată (de
la apariția revistei). Astfel, în 2016 au fost înregistrate:
 18 autocitări, din care una provine de la un articol publicat în 2016, două de
la articole din 2015, șase de la articole din 2014, una de la articole din 2013, două de
la articole din 2012, respectiv șase de la articole din 2011 sau mai vechi;
 11 citări în Transformations in Business & Economics [0,556], din care trei
de la lucrări din 2015, una din 2014, două din 2013, trei din 2012, respectiv două de
la lucrări din 2011 sau mai vechi;
 10 citări în Sustainability-Basel [1,789], din care câte două din 2015, 2014
și 2013, restul fiind din 2012 sau mai vechi etc.
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Figura nr. 14. Relații de interconexiune prin citarea articolelor
din Amfiteatru Economic în alte reviste
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

Journal Citation Reports publică și reprezentarea grafică numită Citing
Journal Graph. Aceasta conține distribuția anuală a tuturor citărilor realizate în
cadrul articolelor unei reviste considerate (spre exemplu Amfiteatru Economic).
Astfel, în cadrul celor 69 de lucrări publicate în anul 2016 în revista Amfiteatru
Economic [0,581] au fost înregistrate 1.971 de referințe bibliografice (citări). Din
acestea, 1.201 sunt la lucrări care se regăsesc în Web of Science (în reviste, cărți,
volume de conferință etc.):
 coloana 1: 47 de referințe bibliografice (citări) sunt din anul 2016, una fiind
o autocitare pentru revistă;
 coloana 2: 209 de citări sunt din anul 2015, din care două sunt autocitări
pentru revistă;
 coloana 3: 176 de citări sunt din anul 2014, din care șase autocitări pentru
revistă;
 coloana 4: 144 de citări sunt din anul 2013, din care o autocitare;
 coloana 5: 136 de citări sunt din anul 2012, din care două autocitări etc.
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Figura nr. 15. Grafic cu distribuția anuală a tuturor citărilor
realizate în Amfiteatru Economic
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

Autorii care au publicat în cursul anului 2016 articole în Amfiteatru Economic
[0,581] au citat referințe bibliografice din numeroase alte reviste. Journal Citation
Reports permite și afișarea acestora, ele fiind considerate de asemenea „relații” de
interconexiune cu alte reviste. Astfel, din cele 1971 de referințe bibliografice, 27
sunt din Tourism Management [4,707], 18 din Amfiteatru Economic [0,581], 13 din
American Economic Review [4,026], câte 12 din Annals of Tourism Research
[3,194], Journal of Public Economy [1,538], Quarterly Journal of Economics
[6,662] și Research Policy [4,495], câte 11 din Econometrica [3,379] și Energy
Policy [4,140], 10 din Journal of Sustainable Tourism [2,978], 9 în International
Journal of Hospitality Management [2,787], câte 8 în Economic Journal [2,608] și
Journal of Development Economics [1,889], câte 7 în Applied Economics [0,648],
Ecological Economics [2,965], Journal of Business Ethics [2,354], Journal of
Economic Growth [3,440], Journal of Econometrics [1,633], Journal of
International Economics [2,042], Service Industries Journal [1,172] etc. Aceste
„relații“ de interconexiune sunt redate în figura nr. 16. Se constată că aceste relații
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de interconexiune sunt realizate preponderent cu reviste din primele două quartile
din Web of Science după factorul de impact din Journal Citation Reports 2016, cea
mai „bună“ revistă din această perspectivă fiind Quarterly Journal of Economics
[6,662] ale cărei articole au fost citate de 12 ori în Amfiteatru Economic [0,581] pe
parcursul anului 2016.

Figura nr. 16. Referințele bibliografice citate în Amfiteatru Economic
în anul 2016 din alte reviste regăsite în Web of Science
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

Luând în considerare diferiții indicatori scientometrici din Web of Science,
Amfiteatru Economic [0,581] ocupa în luna februarie 2018 o poziție fruntașă atât în
cadrul revistelor economice românești regăsite, precum și printre cele din domeniul
științelor sociale (tabelul nr. 7). În fapt, se constată că Amfiteatru Economic este lider
în privința indicelui Hirsch, înregistrând în JCR 2016 și cele mai multe citări totale
(234) față de cele 103 ale Economic Computation and Economic Cybernetics Studies
& Research [0,299] în științele economice, respectiv cele 151 de citări ale
Transylvanian Review of Administrative Sciences [0,456]. Aceeași situație se
constată și în privința factorului de impact cu și fără autocitări, respectiv a factorului
de impact pe cinci ani. Singura revistă românească din Sociale Sciences care
evidențiază un Article Influence Score mai mare decât Amfiteatru Economic [0,581]
este Revue Romaine de Linguistique [0,070], indexată în subdomeniul Lingvistică.
Din tabelul nr. 7 reiese și faptul că Amfiteatru Economic este singura revistă care se
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regăsește în quartila 3 a subdomeniului său de indexare, ocupând de asemenea și din
perspectiva JIF Percentile cea mai favorabilă poziție.
Tabelul nr. 7. Indicatori scientometrici ai revistelor românești pe domeniile
din Social Sciences, conform Journal Citation Reports
Factor
Domede
Revista
niu impact
(FI)
E
0,581
AE
0,299
ECECSR E
E
0,238
RJEF
PS
0,458
RJPS
PA
0,456
TRAS
SW
0,380
RCIS
S
PC
0,222
JEBP
L
0,070
RRL
AS
0,045
TR

Article
FI pe Influence FI fără
5 ani Score autocitări
(AIS)
0,534 0,049
0,534
0,240 0,039
0,251
0,232 0,038
0,150
0,382 0,047
0,083
0,418 0,090
0,433
0,310

0,046

0,360

0,250
0,132
0,031

0,040
0,112
0,003

0,166
0,070
0,022

Nr.
JIF
Loc QuarH
total
Perocupat tila
index*
citări
centile
234
103
92
34
151

253/347
312/347
324/347
132/165
42/47
38/42
115
120/143
10 120/121
31 178/182
31
69/69

Q3
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4

27,233
6,365
6,772
20,303
11,702
10,714
16,434
1,240
2,473
0,725

16
13
10
5
10
14
5
4
4

* În luna februarie 2018.
Sursă: Web of Science, disponibil prin portalul AnelisPlus, 2018.

Denumirile revistelor:
AE – Amfiteatru Economic;
ECECSR – Economic Computation and Economic Cybernetics Studies &
Research;
JEBP – Journal of Evidence Based Psychoterapies;
RCIS – Revista de Cercetare și Intervenție Socială;
RJEF – Romanian Journal of Economic Forecasting;
RJPS – Romanian Journal of Political Science;
RRL – Revue Romaine de Linguistique;
TR – Transylvanian Review;
TRAS – Transylvanian Review of Administrative Sciences.
Domenii de indexare în Social Sciences:
AS – Area Studies;
E – Economics;
L – Linguistics;
PA – Public Administration;
PC – Psychology Clinical;
PS – Political Science;
S – Sociology;
SW – Social Work.
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Amfiteatru Economic în bazele internaționale de date
Conf. univ. dr. habil. Dan-Cristian Dabija,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Pe lângă Web of Science, revista Amfiteatru Economic este cotată din 2008 și
în baza de date Scopus, deținută de Elsevier B.V. și lansată în 2004. În prezent,
Scopus este considerată a fi „o alternativă excelentă pentru evaluarea impactului și
a vizibilității cercetării europene” (Vieira, Gomes, 2009; Chadegani et al., 2013;
Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017). Indicatorii scientometrici calculați de Scopus pentru
reviste sunt SNIP, SJR, CiteScore și Indicele Hirsch (SCImago Country Rank, 2016;
AE Indicatori Scientometrici, 2016; CiteScore, 2016; Scopus Journal Metrics, 2017;
Scopus Hirsch, 2017; Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017):
 „Impactul normalizat pe articol (SNIP – Source Normalized Impact per
Paper): măsoară impactul pe care îl au citările unei reviste. Acesta se determină prin
raportul dintre citările unei reviste și numărul total de citări ale domeniului în care
este încadrată revista respectivă de către Scopus. Acest indicator permite valorizarea
mai bună a citărilor în domeniile în care citările sunt mai puțin frecvente. Indicatorul
oferă posibilitatea realizării unor comparații corespunzătoare între revistele încadrate
în diferite domenii științifice, raportarea realizându-se în fiecare caz la citările totale
ale domeniului considerat.
 SCImago Journal Rank (SJR) este un indicator care măsoară impactul relativ
al citărilor înregistrate de o anumită revistă. Pentru determinarea acestui indicator se
realizează o ponderare a citărilor în funcţie de importanţa (vizibilitatea) revistei.
Dacă revista este una de top, înregistrând multe citări, atunci orice citare pentru
articolele din această revistă va fi supraunitară. Dacă revista este situată spre finalul
clasamentului, atunci o citare nouă va avea o valoare subunitară (cu cât o revistă se
află mai aproape de fruntea clasamentului, cu atât mai mult va conta orice citare
acumulată). Practic, SJR pentru o revistă A în anul n va fi raportul dintre numărul
citărilor ponderate primite de revista A pentru orice articol publicat în aceasta în anii
n-1, n-2 sau n-3, împărţit la numărul total de articole publicate în cei trei ani
consideraţi. În acest mod se consideră că se realizează o evaluare a prestigiului mediu
al unui articol, fiind folosit pentru compararea revistelor în cadrul procesului de
evaluare științifică.
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 CiteScore (CS) este noua denumire a indicatorului Impact per Publication,
fiind oarecum similar factorului de impact din Web of Science. CiteScore măsoară
impactul pe care îl au citările din ultimii trei ani (în comparaţie în Web of Science se
iau în considerare doar citările din ultimii doi ani). Astfel, CS este rezultatul
raportului citărilor din anul n la articolele publicate în anii n-1, n-2 şi n-3 împărţit la
numărul total de articole publicate în anii n-1, n-2 şi n-3.
 Indicele Hirsch: în calcularea acestuia se iau în considerare doar citările din
lucrările care se regăsesc în Scopus, indiferent de natura sursei: revistă, carte, volum
colectiv, volum de conferință etc.”
Scopus actualizează periodic indicatorii scientometrici ai revistelor,
evidențiind totodată și o prognoză a acestora pe baza citărilor și a articolelor
înregistrate la un anumit moment. Tabelul nr. 8 prezintă indicatorii scientometrici
determinați de Scopus pentru Amfiteatru Economic, care este încadrată în domeniul
Economics, Econometrics and Finance.
Tabelul nr. 8. Indicatori scientometrici ai Amfiteatru Economic în Scopus
Cite
Loc
Ci- Quar- Coop.
H
Score
ocupat
tări
tila
Intern. index
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
0,44*
119*
2017
0,427 0,250 0,48
65/183
123
Q2
8,57
12
2016
0,496 0,183 0,44
68/182
107
Q3
13,79 10
2015
0,950 0,237 0,84
32/169
135
Q2
4,42
8
2014
0,729 0,285 0,55
48/152
76
Q2
5,56
6
2013
0,641 0,225 0,35
57/141
57
Q2
10,64 4
2012
0,501 0,209 0,35
51/125
101
Q2
17,65 3
2011
0,056 0,187
32
Q3
18,75 2
2010
0,035 0,110
3
Q4
8,22
1
2009
(a) Scopus Journal Metrics (JM) disponibil la https://journalmetrics.scopus.com
(b) SNIP – Source Normalized Impact per Paper (AE Scimago, 2018)
(c) SJR – SCIMago Journal Rank (AE Scimago, 2018)
(d) CiteScore (AE Scimago, 2018)
(e) Loc ocupat: locul este determinat în funcție de ierarhia revistelor după indicatorul
CiteScore pentru fiecare an în domeniul Economics, Econometrics and Finance (AE
Scimago, 2018).
(f) Citări (AE Scimago, 2018)
(g) Quartilă: depinde de locul ocupat de o revistă în funcție de ierarhia acestora în domeniul
considerat (AE Scimago, 2018).
(h) Cooperare internațională: procentul de articole cu autori străini față de țara de publicare
a articolului, conform afilierii declarate.
(i) Indice Hirsch: determinat anual de Scopus (AE Scimago, 2018)
Scopus JM

SNIP

SJR

* prognoză pentru Journal Metrics 2017 (CiteScore Tracker, 2018).
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Scopus realizează pentru revistele proprii și o foarte pertinentă analiză a
impactului citărilor totale versus a autocitărilor, a citărilor la doi, trei și patru ani (AE
Scimago 2018). Aceste valori pentru anii de indexare a revistei Amfiteatru Economic
în Scopus sunt prezentate în tabelul nr. 9. Cu toate că numărul mediu de citări pe
fiecare articol publicat nu este foarte mare, se remarcă evoluția descrescătoare a
autocitărilor, fapt care confirmă bonitatea politicii editoriale implementate.
Tabelul nr. 9. Analiza citărilor în Scopus pentru Amfiteatru Economic
Scopus
Citări Citări Citări Citări
Citări Auto%
Citări/
Journal
la 2
la 3
la 4
externe/
totale citări (b)/(a)
doc
Metrics
ani
ani
ani
doc
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
122
9
7
0,469
0,496
0,486
0,459
0,496
2016
107
32
30
0,540
0,522
0,512
0,366
0,522
2015
135
95
70
1,094
0,931
0,774
0,276
0,931
2014
76
43
57
0,656
0,551
0,493
0,239
0,551
2013
57
28
49
0,319
0,354
0,284
0,180
0,354
2012
101
78
77
0,455
0,470
0,470
0,107
0,470
2011
32
22
69
0,188
0,188
0,188
0,059
0,188
2010
3
1
33
0,029
0,029
0,029
0,019
0,029
2009
Sursa: Scopus Journal Metrics (JM) disponibil la https://journalmetrics.scopus.com
Observații:
(h) – Citări externe pe document: din numărul total de citări se scade numărul de autocitări,
rezultatul împărțindu-se la numărul total de articole indexate în Scopus în anul considerat;
(i) – Citări pe document: numărul total de citări se împarte la numărul de articole indexate
în Scopus în anul considerat.

Luând în considerare revistele economice din România indexate în Scopus,
Amfiteatru Economic ocupă o poziție fruntașă și în cadrul acestora. Domeniile de
indexare din Scopus diferă de cele din Web of Science, revistele românești
regăsindu-se în domeniile (Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017):
 Business, Management and Accounting;
 Economics, Econometrics and Finance;
 Strategy and Management.
Tabelul nr. 10 redă situația revistelor din România regăsite în subdomeniile
economice din Scopus, precum și valoarea indicatorilor scientometrici determinați
de această bază de date (Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017).
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Tabelul nr. 10. Reviste economice din România regăsite în Scopus
Revista

ISSN

2017
SJR

H

Q

0,255
0,199
0,245
0,159
0,103

10
6
16
3
2

Q2
Q3
Q3
Q3
Q4

2068-696X

0,59 1,784 0,212

5

Q2

1582-9146
0424-267X

0,48 0,427 0,250
0,33 0,228 0,177

12
11

Q2
Q3

1582-6163

0,24 0,319 0,169

11

Q3

8

Q3

CS

SNIP

Business, Management and Accounting
Industria Textilă
Journal of Applied Economic Sciences
Quality – Access to Success
Management and Marketing
ASUAICE

1222-5347
1843-6110
1282-2559
2069-8887
0379-7864

0,41
0,37
0,36
0,24
0,15

0,568
0,416
0,294
0,206
0,101

Economics, Econometrics and Finance
Journal of Advanced Research
in Law and Economics
Amfiteatru Economic
ECECSR
Romanian Journal of Economic
Forecasting

Strategy and Management
1842-2845
TRAS
Sursa: Scopus Journal Metric Values, 2017.

0,40 0,417 0,166

SNIP – Source Normalized Impact per Paper; CS – CiteScore; SJR – SciMago Journal Rank,
H – indicele Hirsch; Q – quartila; ASUIACE – Analele Științifice ale Universității Alexandru
Ioan Cuza Iași – Seria Științe Economice; ECECSR – Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies & Research; TRAS – Transylvanian Review of Administrative Sciences.

Google Scholar este o altă bază de date în care este prezentă revista Amfiteatru
Economic. În ianuarie 2018, Google Scholar identificase circa 3.560 de citări la toate
articolele publicate în Amfiteatru Economic, din care 2.836 apăruseră în ultimii cinci
ani (79,6%). Tabelul nr. 11 prezintă evoluția indicilor calculați de Google Scholar și
evoluția numărului de citări.
Tabelul nr. 11. Indicatori scientometrici ai Amfiteatru Economic
conform Google Scholar
An
Citări
Hirsch
i10

2009
31
5
4

2010
101
6
5

2011
259
8
6

2012
293
10
7

2013
379
12
8

2014
532
14
10

2015
627
16
23

2016
616
18
49

2017
653
20
74

2018
15
22
98

Total
3.559
-

Observații:
Indicele Hirsch: n articole citate de n ori;
Indice i10: m articole care au cel puțin 10 citări.
Sursă: AE Google Scholar, 2018.
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IDEAS/RePEc determină mai mulți indicatori scientometrici relevanți pentru
compararea revistelor. Amfiteatru Economic este indexată în această bază de date din
2004, calculându-i-se indicatori scientometrici din anul 2007. Aceștia sunt prezentați
pentru perioada 2007-2015 în tabelul nr. 12. Indicele Hirsch al revistei Amfiteatru
Economic în IDEAS/RePEc este de 8.
Tabelul nr. 12. Indicatori scientometrici ai Amfiteatru Economic
în IDEAS/RePEc
An
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,01
0,01
0,03
0,03
0,20
0,28
0,38
0,38
0,24
IF
0,44
0,47
0,47
0,44
0,51
0,56
0,66
0,67
0,82
AIF
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,18
0,27
0,30
0,28
IF5
59
83
73
60
63
59
59
93
89
DOC
14
44
60
99
68
101
49
44
16
CIT
Sursa: Indici RePEc, 2018.
Observații:
IF – factor de impact calculat după formula: număr de citări la articolele publicate în anul
n-1 și n-2 / număr de articole publicate în anul n-1 și n-2;
AIF – factor de impact mediu (Average Impact Factor);
IF5 – factor de impact la 5 ani calculat după formula: număr de citări la articolele publicate
în anul n-1 până la n-5 / număr de articole publicate în anul n-1 până la n-5;
DOC – număr documente publicate în anul n;
CIT – număr de citări obținute în anul n.

Și alte baze internaționale de date calculează diferiți indicatori scientometrici
pentru reviste, inclusiv Amfiteatru Economic. Tabelul nr. 13 prezintă succint
valoarea acestor indicatori determinați de alte baze de date.
Tabelul nr. 13. Indicatori scientometrici pentru Amfiteatru Economic
în alte baze de date*
Baza de date

Denumire
indicator
IC Value

2012

2013

2014

2015

2016

14,22
15,20 117,38
117,79 136,27
Index Copernicus
International
GIF
0,678
0,765
0,897
0,987
Global Impact Factor
(GIF)
SJIF Value 3,512
Scientific Journal
Impact Factor
* Acestea sunt informațiile care au fost găsite în acest moment (10 februarie 2018) pe
paginile web ale bazelor de date menționate în tabel.
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Amfiteatru Economic recurge la o pertinentă categorisire a indexărilor în baze
internaționale de date, registre internaționale, biblioteci virtuale, indexări naționale
prezentată propria pagină web. În cadrul fiecărei categorii sunt incluse şi linkuri spre
aceste indexări (Indexare în BDI AE, 2017; Dinu, Săvoiu și Dabija, 2017).
A. Baze internaționale de date:
 Thomson Reuters (azi Clarivate Analytics) Web of Science (din 2008),
domeniul Economics;
 Social Sciences Citation Index®
 Social Scisearch®
 Journal Citation Reports/Social Sciences Edition
 EBSCO Publishing (din 2008);
 Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS) (din 2008), domeniul
Economics, Econometrics and Finance;
 ProQuest LLC (din 2008);
 Directory of Open Access Journals (DOAJ) (din 2008), domeniile Social
Sciences: Economic theory și Social Sciences: Commerce;
 Journal of Economic Literature (EconLit) (din 2008);
 Research Papers in Economics (RePEc) (din 2004);
 Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (din 2017).
B. Registre internaționale:
 EconStor (din 2014);
 The European Reference Index for the Humanities and the Social
Sciences (ERIH PLUS) (din 29.6.2015), domeniile Business
Management și Economics;
 GIF (Global Impact Factor) (din 2012);
 Google Scholar (din 2005);
 Index Copernicus International (din 2012);
 ResearchGate (din 2015);
 Scientific Journal Impact Factor (din 2012);
 Higher Education Journals in Business (din 2017);
 Open Academic Journals Index (din 2016);
 World Catalogue of Scientific Journals (din 2016);
C. Biblioteci virtuale:
 International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (din 2008);
 Cabell's Directory of Publishing Opportunities (Business Directories –
Economics & Finance) (din 2008);
 Ulrichsweb Global Serials Directory (din 2008);
Amfiteatru Economic
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ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
(Econbiz, Econis) (din 2014);
Electronic Journal Library (din 2008);
Nereus – Economists Online (din 2008);
Socionet (din 2008);

D. Biblioteci și indexări naționale:
 CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul
Superior) (din 2006);
 Scipio (platformă editorială pentru clasificarea revistelor) (din 2014);
 Biblioteca Centrală Universitară, București, România (Catalog BCU)
(din 2000);
 Biblioteca Națională a României (Cataloage online) (din 1999).
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Conferințele Amfiteatru Economic
Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu,
Secretar general de redacție, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Prof. univ. dr. Marieta Olaru,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Dedicată încurajării și susținerii cercetării științifice, revista Amfiteatru
Economic valorifică orice oportunitate de a întări relațiile cu autorii și cititorii. Există
o comunitate de interese între redacția revistei, cercetătorii care au publicat și/sau au
în vedere să publice în revistă, cititori (aceștia din urmă fiind în multe cazuri, la
rândul lor, autori, potențiali autori sau recenzori ai articolelor propuse spre
publicare). Întâlnirile directe, posibilitatea de a asocia opera cu o persoană pe care o
cunoști nemijlocit, împărtășirea preocupărilor, schimbul de idei, dezbaterea unor
teme de interes comun reprezintă factori importanți în formarea unei comunități
autentice în jurul revistei.
Tocmai pentru a consolida comunitatea revistei, Amfiteatru Economic a decis
să devină cofondator și partener permanent al seriei de conferințe internaționale
„New trends in sustainable business and consumption”, serie promovată alături
de Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri – BASIQ și de Facultatea de
Business și Turism a Academiei de Studii Economice din București.
În mod concret, începând cu prima ediție, toți autorii care au publicat în revista
Amfiteatru Economic au fost invitați să participe la conferință. Mulți au dat curs
invitației. Totodată, cu ocazia primei ediții, Amfiteatru Economic a selectat un număr
de contribuții cu un grad mai ridicat de noutate și originalitate și i-a invitat pe autori
să își dezvolte comunicarea în forma unui articol științific. Articolele selectate au
fost publicate într-un număr special. În felul acesta, Amfiteatru Economic a transferat
o parte din notorietatea și încrederea de care se bucură pentru a asigura lansarea cu
succes a seriei de conferințe.
Dintr-o altă perspectivă, conferința – fiind deschisă și promovată prin toate
mediile uzuale – atrage un număr semnificativ de participanți care intră pentru prima
dată în contact cu revista Amfiteatru Economic. Aceștia pot să devină interesați fie
de conținutul revistei (ceea ce poate avea ca efect creșterea numărului de cititori și a
influenței revistei în noi medii academice și de cercetare), fie de posibilitatea de a-și
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publica opera în revistă. În ambele cazuri se lărgește vizibilitatea revistei pe plan
internațional, se extinde comunitatea revistei și se stabilesc legături cu noi comunități
științifice.
La conferințe participă un mare număr de doctoranzi. Noile generații de
cercetători aduc o viziune proaspătă și o perspectivă dinamică diferită, având
potențialul de a reorienta sau resuscita dezbaterea științifică. De aceea, un element
definitoriu și peren al politicii editoriale a revistei Amfiteatru Economic îl reprezintă
deschiderea către tineri și către cei aflați la debutul carierei în cercetare. În cadrul
manifestărilor științifice, redactorii revistei oferă doctoranzilor informații și
îndrumări cu privire la procesul editorial menite să compenseze lipsa experienței și
îi încurajează să depășească dilemele și inhibițiile inerente legate de realizarea și
înaintarea spre publicare a manuscriselor.
Seria conferințelor internaționale „New trends in sustainable business and
consumption” a demarat în anul 2015, iar edițiile sale succesive au avut loc la
București, România (2015), Konstanz, Germania (2016) și Graz, Austria (2017). În
2018 conferința se va desfășura la Heidelberg, Germania.
Prima ediție a seriei de conferințe a fost găzduită de Academia de Studii
Economice din București și a reprezentat o validare a interesului comunității de
cercetători pentru problematica pusă în dezbatere. Astfel, s-a evidențiat preocuparea
față de accelerarea schimbărilor tehnologice cu potențial impact asupra economiei,
afacerilor și consumului și dorința participanților de a contribui la anticiparea
efectelor acestor schimbări asupra perspectivelor de dezvoltare durabilă la nivel
global.

Foto 1. Imagini din timpul Conferinței BASIQ 2015, Academia de Studii
Economice din București, 18-19 iunie 2015, București, România
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Lansarea seriei de conferințe a avut un succes deosebit atât în rândul
participanților din România, cât și al participanților din străinătate. Ca urmare, la
propunerea conducerii Universității Allensbach, cea de-a doua ediție a fost
programată în pitorescul oraș Konstanz din Germania. S-a inaugurat astfel caracterul
itinerant al conferințelor internaționale asupra noilor tendințe din domeniul
afacerilor și consumului durabile.

Foto 2. Imagini din timpul Conferinței BASIQ 2016 găzduită de Universitatea
Allensbach la Konzil Konstanz, 2-3 iunie 2016, Konstanz, Germania
În 2017, conferința a beneficiat de condiții logistice și organizatorice
ireproșabile oferite la Graz, Austria, de instituția gazdă a manifestării, Pädagogische
Hochschule Steiermark. În cadrul conferinței au fost prezentate aproximativ 100 de
lucrări reflectând cele mai recente rezultate a peste 200 de autori din opt țări.
Participanții la conferință s-au bucurat de ospitalitatea orașului Graz și au
putut cunoaște direct proiecte de dezvoltare de succes din regiunea vulcanică Styria,
precum și experiența deosebită în domeniul învățământului dual a Universității de
Științe Aplicate „FH Joanneum” la campusul din Bad Gleichenberg al acesteia.
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Foto 3. Imagini din timpul Conferinței BASIQ 2017 găzduită de Pädagogische
Hochschule Steiermark-PHST, 31 mai-3 iunie 2017, Graz, Austria
Ediția a IV-a a conferinței va avea loc în perioada 11-13 iunie 2018 la
Heidelberg, Germania, gazda manifestării fiind, de această dată, Institutul pentru
Științe Politice al Universității Heidelberg.
Universitatea Heidelberg este una dintre cele mai vechi universități din Europa
și una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din lume. Este
extrem de incitant pentru participanții la conferință să ia contact cu climatul în care
au lucrat numeroși laureați ai premiului Nobel, cu o comunitate care astăzi își
consacră eforturile în direcția afirmării noului concept de „cercetare cuprinzătoare”.
Redacția revistei Amfiteatru Economic așteaptă cu nerăbdare să cunoască
experiența avansată în sfera muncii intelectuale pentru progresul științei care există
la Universitatea din Heidelberg, cu convingerea că va extrage din aceasta
învățăminte importante pentru creșterea calității revistei în viitor.
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Întâlnirile Amfiteatru Economic
Prof. univ. dr. Cristinel Vasiliu,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Conducerea revistei este conștientă de faptul că valoarea acesteia depinde întro foarte mare măsură de calitatea colaboratorilor, respectiv a autorilor. Plecând de la
acest aspect s-a impus un contact mai intens cu colaboratorii revistei. În acest sens,
pe pagina web a revistei au fost realizate mai multe materiale dedicate cititorilor, cu
referire la unele repere ale cercetării economice privind: modalitatea de a concepe, a
redacta și a publica un articol științific, elementele structurale ale unui articol
științific, precum și optimizarea citărilor și unele criterii relevante în alegerea unei
reviste științifice economice.
Pe lângă această modalitate de comunicare cu autorii, s-a considerat că foarte
multe opinii ale lor pot fi aflate prin organizarea unor întâlniri cu persoane din mediul
academic, din diferite universități, din țară și din străinătate. Ca urmare, am realizat
asemenea întâlniri cu cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii din
universitățile din România și din Polonia. Desigur, aceste întâlniri vor continua și în
anii următori.
Problemele supuse dezbaterilor cu ocazia întâlnirilor revistei Amfiteatru
Economic cu autorii și cititorii revistei s-au axat întotdeauna pe elemente importante
prezentate în continuare:
Revista Amfiteatru Economic pe o traiectorie ascendentă: scurt istoric al
revistei, indexarea în baze de date, indici scientometrici ai revistei, raport de trafic,
rubricația revistei, relevanța științifică a boardului revistei, proces redacțional,
creșterea vizibilității revistei.
Comunitatea revistei – aspecte de natură strategică: membrii comunității
revistei, structura actuală a comunității revistei, opțiuni strategice privind
dezvoltarea comunității revistei.
Bune practice privind elaborarea articolelor științifice cu referire la:
elementele structurale ale unui articol științific, stilul științific de redactare,
redactarea bibliografiei, reguli de tehnoredactare, cum poate fi prevenit și evitat
plagiatul, baze internaționale de date în domeniul științelor economice, indicii
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scientometrici ai revistelor, criterii relevante în alegerea revistelor economice,
modalități de optimizare a citărilor articolelor științifice.
Imaginile care urmează ilustrează activitățile desfășurate în cadrul
întâlnirilor Amfiteatru Economic.

Foto 4. Întâlniri la Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe Economice,
13 noiembrie 2012

Foto 5. Întâlniri la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Facultatea de
Științe Economice și Administrație Publică, 12 aprilie 2013
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Foto 6. Întâlniri la Universitatea Valahia din Târgoviște – Facultatea de
Științe Economice, 29 mai 2014

Foto 7. Întâlniri la Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, 24-25 iunie 2014

Foto 8. Întâlnirea cu profesorii de la Universitatea din Szczecin, Facultatea de
Științe Economice și Management, Polonia, 18 mai 2016
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Principalele probleme discutate în cadrul întâlnirii cu profesorii din Polonia
au fost următoarele:
 activitățile de cercetare ale facultății și nevoia de creștere a vizibilității
muncii cercetătorilor;
 scurtă prezentare privind experiența în publicare a revistelor participante:
Amfiteatru Economic, Journal of Economics & Sociology, Quality – Access to
Success Journal, Administration and Public Management Review; progrese și
provocări viitoare;
 promovarea celor mai bune practici în elaborarea lucrărilor științifice;
 explorarea posibilităților de sporire a cooperării între comunitățile științifice
ale revistelor;
 explorarea interesului pentru acțiuni viitoare cum ar fi schimburi intrabibliotecare de reviste, evidențierea regulată a articolelor revistelor partenere,
evenimente științifice comune etc.
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Pagina web a revistei Amfiteatru Economic
Conf. univ. dr. habil. Valentin Dumitru,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Prof. univ. dr. habil. Mădălina Dumitru,
Redactor, revista Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din București, România

Multe din realizările revistei Amfiteatru Economic nu ar fi fost posibile fără
pagina web disponibilă în limba română și în limba engleză. Pagina web a fost creată
în anul 2006, ceea ce a făcut posibilă clasificarea și acreditarea revistei de către
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior în categoria B.
În anul 2007, tocmai datorită existenței paginii web, revista a fost încadrată în
categoria B+. În toată perioada care a trecut până la împlinirea a 20 de ani de
existență, pagina web fost actualizată în permanență pentru a i se îmbunătăți
funcționalitatea. O restructurare puternică a avut loc în anul 2009, odată cu indexarea
revistei în baza de date Thomson Reuters Web of Science. În acest moment meniul
paginii web a căpătat stabilitate și o funcționalitate sporită.
Pagina web cuprinde următoarele meniuri: Home, Misiune, Acces deschis,
Indexare în BDI, Board editorial, Tematica revistei, Ghidul autorilor, Ghidul
recenzorilor, Statistici (Indici scientometrici, Top descărcări), Promovarea revistei
(Întâlnirile Amfiteatru, Conferințe, Repere), Raport de activitate, Arhiva, Referenți
externi, Abonament, Trimite articol. La proiectarea și implementarea paginii s-a
urmărit asigurarea accesului ușor la informații, fără a fi nevoie ca persoanele
interesate să apeleze la submeniuri sau să citească multe informații pentru a găsi ceea
ce îi interesează.
Această pagină web prezintă toate funcționalitățile necesare unei reviste de
prestigiu. În cadrul său a fost integrată o bază de date care asigură preluarea și
urmărirea automată a parcursului fiecărei lucrări de la autor la editor. Pagina web
permite primirea articolelor prin intermediul acestei platforme. Aplicația atribuie
manuscrisului un număr unic de identificare. Aceasta conduce la o urmărire
obiectivă și transparentă a articolelor, a datei primirii lor, a informațiilor despre
autori.
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Foto 9. Pagina web principală a revistei Amfiteatru Economic
În arhivă a fost inclus cuprinsul tuturor numerelor revistei. Începând cu anul
2005 (volumul 7) s-au păstrat în arhivă și articolele. Pagina web oferă autorilor
garanția că articolele lor sunt accesibile și pot fi consultate, ceea ce conduce la
facilitarea obținerii unui număr sporit de citări pentru autorii care au publicat în
revistă. În același timp, autorilor potențiali le permite să evalueze cât de potrivită
este cercetarea lor cu orientarea revistei, înainte de a trimite un articol.
Referitor la funcționalitatea paginii web, se remarcă faptul că aceasta a crescut
simțitor odată cu implementarea aplicației de căutare a articolelor, ele putând fi
accesate după următoarele criterii: titlu, articol, autor, tematică, cuvinte-cheie,
clasificare JEL. De asemenea, este definită o pagină proprie cu URL unic pentru
fiecare număr și fiecare articol, astfel încât să poată fi identificate mai ușor de
motoarele de căutare. Datorită încărcării informațiilor pe pagina web, articolele
publicate sunt indexate corect în bazele de date internaționale. Acest lucru a condus
la îmbunătățirea indicilor revistei, a indicilor articolelor publicate și, în final, a
indicilor scientometrici ai autorilor. În același timp, a condus la creșterea vizibilității
revistei și, prin aceasta, la atragerea unui număr mai mare de autori atât din țară, cât
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mai ales din străinătate. În consecință, au fost primite la revistă mai multe articole și,
ca urmare, a crescut baza de selecție.
Un element distinctiv al paginii web a revistei, care o deosebește de
majoritatea revistelor din fluxul principal de publicații (mainstream journal), îl
constituie existența rubricii „Tematica revistei”, unde sunt postate numerele revistei,
fiecare cu tema lui specifică. Fiecare temă este însoțită de un draft care precizează
pe scurt cerințele care trebuie respectate de către autori atunci când doresc să publice
în această revistă. Anunțarea tematicii se face cu un an înainte de apariția fiecărui
număr. Existența acestei tematici dă o direcție revistei, permițând menținerea
articolelor publicate în problematica de actualitate din domeniul economic și al
administrării afacerilor.
Remarcăm, în final, și faptul că pentru fiecare articol există statistici
referitoare la descărcarea în ultima lună, în ultimul an și în total. Opțiunea este
valabilă și pentru rezumate. Acesta este un avantaj pentru autori, care pot să înțeleagă
mai bine ce impact are articolul lor după publicare.
Importanța paginii web a revistei rezultă și din creșterea vizibilității revistei la
nivel național și internațional. Raportul de trafic care măsoară acest lucru cuprinde
informații cu privire la: numărul total de vizitatori, numărul de vizitatori unici,
procentul de vizitatori care au accesat pagina pentru prima dată, procentul de
utilizatori fideli, numărul de pagini accesate, numărul mediu de pagini accesate la o
vizită, numărul de țări de origine ale vizitatorilor. Acești indicatori cu privire la
traficul înregistrat de pagina web a revistei în perioada 2010-2017 sunt prezentați în
tabelul nr. 14.
Tabelul nr. 14. Raport de trafic
Caracteristici

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Număr total
de vizitatori

2011

30.345

26.615

32.191

30.525

22.346

16.947 16.198

Număr de
vizitatori unici

19.023

15.960

17.445

15.173

12.160

10.160

2010
13.007

9.441

7.143

Procent de
vizitatori care au
accesat pagina
web pentru prima
dată

61,25% 58,11% 51,70% 47,18% 52,22% 57,68% 56,26%

54,22%

Procent de
utilizatori fideli

38,75% 41,89% 48,30% 52,82% 47,78% 42,32% 43,74%

45,78%

Număr de pagini
accesate

126.842 117.106 152.364 170.100 125.339
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Caracteristici

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Număr mediu de
pagini accesate la
o vizită

4,18

4,40

4,73

5,57

5,61

5,62

5,59

5,42

Număr de țări de
origine ale
vizitatorilor

144

142

131

131

109

120

108
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Din tabelul nr. 14 se observă că în această perioadă cei mai importanți
indicatori referitori la traficul pe pagina web a revistei s-au îmbunătățit. De exemplu,
în perioada 2010-2017 numărul total de vizitatori a crescut de 2,33 ori, în timp ce
numărul de vizitatori unici a crescut de 2,66 ori. Au fost atrași din ce în ce mai mulți
utilizatori noi, datorită îmbunătățirii vizibilității revistei. Numărul de pagini accesate
a crescut proporțional cu numărul de vizitatori. Important este faptul că numărul de
țări de origine a vizitatorilor paginii web s-a dublat în perioada 2010-2017, ceea ce
denotă un interes tot mai crescut de publicare din partea autorilor internaționali,
precum cei din Serbia, Ungaria, Slovenia, Polonia, Germania, Lituania, Slovacia,
Muntenegru, Olanda, Turcia ș.a.
Tehnologiile informatice sunt indispensabile în zilele noastre. De aceea, vom
continua să le folosim și să le perfecționăm pe cele utilizate în cadrul revistei
Amfiteatru Economic pentru promovarea performanței în cercetarea științifică din
domeniul economic.
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Amfiteatru Economic – principalele activități
Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu,
Secretar general de redacție, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Raluca Mariana Grosu
Secretar de redacție, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Funcționarea revistei Amfiteatru Economic presupune realizarea unor activități
diverse, prin rolurile asumate de către membrii colectivului revistei din cadrul
Consiliului științific, Colectivului de redactori, Biroului de redacție și Colectivului de
referenți externi. Rolul principal în animarea și coordonarea activității, precum și
ultimul cuvânt în luarea deciziilor aparțin redactorului-șef, ajutat în conducerea revistei
de Comitetul de redacție. Toate inițiativele membrilor colectivului revistei sunt supuse
dezbaterii și analizei într-un cadru de consultare operativ, fiind – cu rare excepții –
adoptate și puse în aplicare printr-o formă de consens informal care constituie
elementul principal al coeziunii colectivului revistei.
Principalele activități ale revistei sunt sintetizate – într-o reprezentare grafică
– în figura nr. 17. În mod firesc, procesul editorial este în centrul activităților pe care
le implică apariția ritmică, creșterea calității și întărirea prestigiului revistei între
publicațiile de profil. Procesul editorial se desfășoară în conformitate cu strategia
revistei și politica editorială a acesteia.
Strategia revistei include definirea menirii și valorilor călăuzitoare, stabilirea
scopurilor și obiectivelor pe termen mediu și lung, precum și alegerea principalelor
căi și mijloace de realizare. Între opțiunile strategice ale revistei Amfiteatru Economic
se numără accesul deschis, caracterul internațional și utilizarea limbii engleze,
punerea pe prim-plan a calității și probității științifice, diversificarea, extinderea și
întărirea cooperării instituționale pe plan național și internațional. Transpunerea în
viață a strategiei publicației constituie o preocupare constantă și implică activități cum
sunt:
 atragerea de personalități științifice, implicarea acestora în susținerea
revistei, menținerea comunicării și cooperării;
 indexarea revistei în diferite baze de date internaționale de profil, în vederea
creșterii vizibilității ei, monitorizarea, susținerea și îmbunătățirea poziției revistei în
rândul publicațiilor științifice de profil;
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 susținerea de manifestări științifice, realizarea de evenimente de informare
și promovare a revistei, realizarea de materiale și acțiuni în sprijinul autorilor;
 crearea și actualizarea identității vizuale a publicației, menținerea și
îmbunătățirea calității grafice (atât online, cât și pentru versiunea tipărită),
proiectarea, implementarea și actualizarea paginii web a revistei în ceea ce privește
funcționalitatea, structura și grafica.

Figura nr. 17. Procesul editorial al revistei Amfiteatru Economic
Principalele opțiuni de natură strategică sunt în mod constant verificate în
raport cu noile condiții și eventualele oportunități, așa cum este cazul lărgirii
cooperării prin stabilirea de legături cu noi colectivități academice sau cel al
adoptării unor standarde editoriale mai exigente, în conlucrare cu organizații și
instituții specializate. Cele mai recente exemple care ilustrează starea de veghe
strategică la Amfiteatru Economic sunt aderarea la sistemul DOI (Digital Object
Identifier) și la COPE (Comitetul pentru Etica Publicațiilor).
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Politica editorială este expresia concretă a strategiei revistei și principalul
mijloc de operaționalizare a acesteia. Politica editorială guvernează frecvența de
apariție, rubricile, tematicile, numărul de articole, mărimea unui articol, numărul de
coautori/articol, intervalele de timp alocate diverselor etape aferente pregătirii unui
număr al revistei.
Elementul distinctiv cel mai evident al revistei Amfiteatru Economic îl
reprezintă stabilirea unei teme pentru fiecare număr al revistei. În scopul de a
contribui la coagularea eforturilor depuse de cercetători cu preocupări similare, tema
pentru fiecare număr este stabilită de Comitetul de redacție prin consultare cu
membrii Consiliului științific, cu editorii, cu recenzorii și cu alte segmente ale
comunității revistei. Aceasta este comunicată printr-un text explicativ (în formatul
aproximativ al unui Call for Papers) prin publicare pe pagina web cu cel puțin 12
luni înainte de termenul până la care pot fi depuse articole pentru numărul respectiv.
Alegerea tematicii ține cont de direcțiile cele mai recente ale cercetărilor în domeniul
economic și de afaceri, precum și de prioritățile cercetării stabilite la nivel național
și al Uniunii Europene.
Tematica numerelor revistei oferă cadrul desfășurării în cicluri scurte a
procesului editorial. În felul acesta se evită blocarea pe termen lung a manuscriselor,
ceea ce corespunde interesului vital al autorilor de a-și publica rezultatele
cercetărilor.
Atractivitatea pentru autori a revistei Amfiteatru Economic mizează pe
promptitudine și transparență. Întregul proces editorial este coordonat în mod direct
de către redactorul-șef al revistei cu sprijinul Comitetului de redacție. Manuscrisele
sunt anonimizate pe tot parcursul evaluării, până la comunicarea unei decizii de
acceptare în vederea publicării. Manuscrisele sunt depuse online și recepționate
automat, primind un cod. Autorului i se confirmă primirea articolului și i se
comunică termenul până la care va primi un verdict în privința eligibilității.
Principalele motive pentru care unele manuscrise sunt considerate neeligibile sunt:
scorul nesatisfăcător obținut la testul de originalitate (antiplagiat), neîncadrarea în
tema anunțată pentru numărul revistei, încălcarea flagrantă a cerințelor privind
structura/conținutul, referințele ori nivelul exprimării în limba engleză. Motivele
pentru care un manuscris este considerat neeligibil sunt comunicate autorului astfel
încât acesta poate să contraargumenteze, dacă este cazul. Manuscrisele eligibile sunt
supuse unui proces de tip „double blind peer review”, iar autorilor li se comunică
termenul până la care trebuie să aștepte o decizie.
Recenzarea se efectuează în conformitate cu politica editorială a revistei
(Ghidul recenzorului). Recenzorul se pronunță asupra fiecăruia dintre criteriile de
evaluare, face recomandări pentru autori și motivează recomandarea de
admitere/respingere. Se recepționează recenziile și se verifică din perspectiva
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respectării politicii editoriale. În caz de verdicte contradictorii acceptare/respingere,
se transmit unui al treilea recenzor, de regulă redactor al revistei. În caz de formulări
inadecvate (de exemplu, jignitoare la adresa autorilor) sau motivații superficiale se
restituie formularul de evaluare pentru corectare sau se solicită o recenzie din partea
unui alt recenzor. Autorii articolelor respinse (pe baza a minim două recenzii) sunt
informați cu privire la respingere și primesc acces la recenziile anonime. Dacă există
contestații, acestea sunt soluționate de către Comitetul de redacție împreună cu
recenzorii, iar soluția la contestație este comunicată autorilor.
Articolul acceptat este încredințat unui redactor, împreună cu recenziile
primite. Redactorul ia legătura cu autorii, le comunică recenziile primite și o sinteză
a îmbunătățirilor recomandate și urmărește aducerea articolului la cea mai bună
formă publicabilă. Pentru articole cu autori români sunt pregătite atât versiunea în
limba engleză, cât și versiunea în limba română. Pentru articolele care au numai
autori din străinătate, rezumatul este tradus în limba română. Articolele acceptate
sunt verificate minuțios cu privire la corectitudinea limbii engleze. Se identifică
greșeli tipice și se solicită autorilor să le corecteze. Se verifică și se corectează citările
și bibliografia.
Odată stabilit conținutul unui număr al revistei, acesta este procesat de către
biroul editorial al revistei împreună cu Editura ASE. Editura asamblează articolele
pe rubrici, face paginarea, atașează pagina de gardă și cuprinsul numărului și face
ultimele corecturi de tehnoredactare (versiunea în limba engleză și versiunea în
limba română). Respectivul număr al revistei este ulterior transmis la tipografie
pentru tipărire, în timp ce Biroul de redacție al revistei efectuează operațiunile
necesare publicării online. Publicarea online presupune indexarea articolelor,
introducerea lor în baza de date, transmiterea către bazele de date internaționale și
urmărirea încărcării acestora. Unele baze de date internaționale cer pregătirea
conținutului într-un format special, în timp ce altele preiau conținutul direct de pe
pagina web a revistei. Dacă se înregistrează întârzieri se inițiază corespondență cu
persoanele de contact pentru a preveni omiterea încărcării/indexării numărului de
către organizațiile gestionare de baze de date în care este indexată revista.
Desfășurarea activităților care asigură continuitatea revistei Amfiteatru
Economic devine o misiune tot mai complexă, pe măsură ce crește nivelul aspirațiilor
și exigența comunității revistei. Aceasta presupune dezvoltarea competențelor
colectivului redacției prin învățare și perfecționare continuă, însușirea și aplicarea
celor mai bune practici. Colectivul revistei a dovedit, pe parcurs, capacitatea de a
înfrunta cu succes asemenea provocări, afirmându-și tot mai convingător
angajamentul de a menține revista Amfiteatru Economic în rândul publicațiilor de
elită la nivel internațional.

Amfiteatru Economic

81

AE

Amfiteatru Economic – Anul XX

Amfiteatru Economic – Board editorial
Prof. univ. dr. habil. Mădălina Dumitru,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Conf. univ. dr. habil. Dan-Cristian Dabija,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Conf. univ. dr. Raluca-Gina Gușe,
Redactor, revista Amfiteatru Economic,
Academia de Studii Economice din București, România
Relevanţa, actualitatea și vizibilitatea ştiinţifică a conţinutului revistei, dar și
elaborarea și implementarea strategiei generale a acesteia, alături de evaluarea
impactului deciziilor luate sunt asigurate de Boardul editorial. În februarie 2018
acesta este format din 22 de redactori (din care șase cu afiliere la universități din
străinătate), profesori universitari şi cercetători experimentaţi, toţi având titlul de
doctor în științele economice. Colectivul de redactori este secondat și sprijinit în
activitățile sale, dar mai ales în elaborarea strategiei revistei de către Consiliul
știinţific, format din 22 de personalităţi (din care 15 afiliate unor universităţi din
străinătate). Un aport deosebit în îndeplinirea activităților curente și de secretariat
este realizat de Biroul de redacție, format din șapte membri.
Calitatea membrilor boardului editorial este atestată prin prestigiul și
vizibilitatea internațională a acestora, rezultate atât din valoarea indicelui Hirsch, cât
și din numărul de lucrări științifice regăsite în bazele de date relevante (Web of
Science, Scopus, etc.), numărul de citări în acestea, respectiv raportul număr citări la
număr articole. După cum reiese și din tabelul nr. 15, la data de 10 februarie 2018,
în medie, membrii boardului editorial beneficiau de 7,56 citări/articol în Web of
Science, 11,60 citări în Scopus, respectiv 7,11 citări în Google Scholar.
Tabelul nr. 15. Total articol și citări ale membrilor boardului editorial
în bazele de date reprezentative
Total articole
Total citări
Citări/articol
Web of Science
1.339
10.130
7,56
Scopus
1.363
15.811
11,60
Google Scholar
3.450
24.545
7,11
Surse: Web of Science și Scopus disponibile prin Anelis Plus; Google Scholar.
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Observație: căutarea articolelor și a citărilor pentru membrii boardului editorial s-a realizat
individual. În Google Scholar au fost luate în considerare doar profiluri științifice publice
ale membrior boardului editorial. Valorile sunt valabile pentru data de 10.02.2018.

Apreciem că vizibilitatea și prestigiul revistei, cât și calitatea acesteia rezultată
din indicatorii scientometrici deținuți reiese atât din „calitatea“ membrilor boardului
editorial, precum și din „calitatea“ articolelor publicate de autorii acceptați. Revista
se bucură însă în acest moment de un bord editorial dinamic și extrem de bine
pregătit, care contribuie prin propriii indicatori scientometrici la sporirea anvergurii
și a succesului revistei.
După cum reiese din tabelele nr. 16, 17 și 18, printre personalitățile care fac
parte din boardul editorial (redactorii și membrii consiliului științific) și care prin
numărul de citări și de articole în Web of Science, Scopus și Google Scholar
contribuie la sporirea prestigiului, vizibilității, sustenabilității și la îmbunătățirea
imaginii revistei se remarcă profesorul Ung-il Chung de la Universitatea din Tokyo
(Japonia), Romualdas Ginevicius de la Universitatea Tehnică Vilnius, Dalia
Streimikiene de la Universitatea Vilnius (Lituania), Aharon Tziner de la Colegiul
Academic din Netanya (Israel), Yuriy Bilan de la Universitatea din Szczecin
(Polonia), Vasile Dinu, Constantin Brătianu și Marieta Olaru de la Academia de
Studii Economice din București (România) etc.
Tabelul nr. 16. Articole și citări ale membrilor boardului în Web of Science
Loc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nume și prenume
Ung-il Chung, Universitatea din Tokyo (Japonia)
Aharon Tziner, Colegiul Netanya (Israel)
Romualdas Ginevicius, Univ. Tehnică Vilnius (Lituania)
Dalia Streimikiene, Univ. Vilnius (Lituania)
Vasile Dinu, ASE Bucureşti (România)
Yuriy Bilan, Univ. din Szczecin (Polonia)
Constantin Brătianu, ASE București (România)
Dan-Cristian Dabija, Univ. Babeş-Bolyai (România)
Nicoleta Tipi, Univ. Huddersfield (Marea Britanie)
Marieta Olaru, ASE Bucureşti (România)
Daniel Stavarek, Univ. Sileziană Karvina (Cehia)

Citări
4.631
1.223
1.179
1.069
273
226
163
129
125
124
117

Articole
174
106
86
147
59
54
59
36
9
53
42

Sursă: Web of Science, disponibil prin Anelis Plus.
Observație: ordonarea s-a făcut în funcție de numărul de citări. Au fost luați în considerare
membrii boardului editorial care aveau cel puțin o sută de citări în Web of Science la data
de 10.02.2018.
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Tabelul nr. 17. Articole și citări ale membrilor boardului editorial în Scopus
Loc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nume și prenume
Ung-il Chung, Universitatea din Tokyo (Japonia)
Romualdas Ginevicius, Univ. Tehnică Vilnius (Lituania)
Aharon Tziner, Colegiul Netanya (Israel)
Dalia Streimikiene, Univ. Vilnius (Lituania)
Yuriy Bilan, Univ. din Szczecin (Polonia)
Vasile Dinu, ASE Bucureşti (România)
Constantin Brătianu, ASE București (România)
Samuel Idowu, Univ. Metropolitană Londra (Marea Britanie)
Nicoleta Tipi, Univ. Huddersfield (Marea Britanie)
Daniel Stavarek, Univ. Sileziană Karvina (Cehia)
Dan-Cristian Dabija, Univ. Babeş-Bolyai (România)
Čudanov Mladen, Univ. din Belgrad (Serbia)

Citări Articole
9.557
245
1.517
104
1.248
105
1.192
174
282
78
206
52
210
42
203
31
179
10
126
34
108
31
102
22

Sursă: Scopus, disponibil prin Anelis Plus.
Observație: ordonarea s-a făcut în funcție de numărul de citări. Au fost luați în considerare
membrii boardului editorial care aveau cel puțin o sută de citări în Scopus la data de
10.02.2018.

Tabelul nr. 18. Articole și citări ale membrilor boardului în Google Scholar
Loc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

84

Nume și prenume
Citări Articole
Ung-il Chung, Universitatea din Tokyo (Japonia)
12.792
381
Constantin Brătianu, ASE București (România)
1.744
164
Samuel Idowu, Univ. Metropolitană Londra (Marea Britanie)
881
119
Daniel Stavarek, Univ. Sileziană Karvina (Cehia)
682
117
Marieta Olaru, ASE Bucureşti (România)
655
103
Ion Stancu, ASE Bucureşti (România)
652
118
Puiu Nistoreanu, ASE Bucureşti (România)
597
72
Gheorghe Săvoiu, Univ. din Pitești (România)
588
292
Dan-Cristian Dabija, Univ. Babeş-Bolyai (România)
493
163
Vasile Dinu, ASE Bucureşti (România)
470
175
Bogdan Onete, ASE Bucureşti (România)
447
88
Čudanov Mladen, Univ. din Belgrad (Serbia)
412
119
Nicoleta Tipi, Univ. Huddersfield (Marea Britanie)
392
48
Veselin Draskovic, Univ. din Montenegro, Kotor (Muntenegru)
354
102
Alexandru Nedelea, Univ. Ștefan cel Mare (România)
352
175
Mădălina Dumitru, ASE Bucureşti (România)
325
70
George Sorin Toma, Univ. București (România)
248
139
Valentin Hapenciuc, Univ. Ștefan cel Mare (România)
234
102
Slobodan Cerovic, Univ. Singidunum, Belgrad (Serbia)
218
76
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Nume și prenume
Citări Articole
Dan Laurențiu Anghel, ASE Bucureşti (România)
218
38
Rodica Pamfilie, ASE Bucureşti (România)
217
82
Nicolae Lupu, ASE Bucureşti (România)
181
38
Daniel Glaser-Segura, Univ. Texas A&M,
172
28
San Antonio (SUA)
24. Călin Vâlsan, Univ. Bishop’s din Sherbrooke, Québec (Canada) 168
32
25. Emilian Dobrescu, Academia Română (România)
142
99
26. Raluca Mariana Petrescu (Grosu), ASE Bucureşti (România)
117
49
27. Irina V. Drăgulănescu, Univ. de Studii Messina (Italia)
115
84
28. Valentin Dumitru, ASE Bucureşti (România)
113
41
29. Cristian-Mihai Dragoș, Univ. Babeş-Bolyai (România)
110
49
30. Horst Todt, Univ. Hamburg (Germania)
104
58
31. Cătălina Sitnikov, Univ. din Craiova (România)
103
88
32. Ilona Obrsalova, Univ. din Pardubice (Cehia)
102
56
Sursă: Google Scholar.
Observație: ordonarea s-a făcut în funcție de numărul de citări. Au fost luați în considerare
membrii boardului editorial care aveau cel puțin o sută de citări în Google Scholar la data
de 10.02.2018 și a căror profiluri științifice erau publice.
Loc
20.
21.
22.
23.

Față de 2016, valoarea medie a indicelui Hirsch al membrilor boardului
editorial a crescut în 2018 (10.02.2018) de aproape 1,5 ori în Web of Science, de 1,8
ori în Scopus, respectiv de 1,95 ori în Google Scholar. Valorile medii ale acestor trei
indicatori sunt redate în tabelul nr. 19.
Tabelul nr. 19. Evoluția valorii medii a indicelui Hirsch între 2016 și 2018
2018
2017
2016
2018/2016
Web of Science
5,04
4,70
3,39
1,486
Scopus
5,56
5,06
3,09
1,799
Google Scholar
10,95
9,90
5,60
1,950
Surse: Web of Science și Scopus, disponibile prin Anelis Plus; Google Scholar.
Observație: valori pentru data de 10 februarie 2018.

La sporirea acestor valori ai indicilor scientometrici în cele trei baze de date
și implicit la creșterea vizibilității și a prestigiului internațional al revistei și-au adus
aportul nemijlocit și direct toți membrii boardului editorial. Pe această cale le
mulțumim acestora, evidențiind în tabelul nr. 20 membrii boardului editorial al căror
indice Hirsch în Web of Science era de cel puțin 5 la data de 10 februarie 2018. După
cum se poate observa, dintre membrii cu afiliere la universități din străinătate se
remarcă profesorii Ung-il Chung (Japonia), Aharon Tziner (Israel) și Romualdas
Amfiteatru Economic
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Ginevicius (Lituania), Dalia Streimikiene (Lituania), în timp ce dintre membrii cu
afiliere la universități românești ies în evidență Vasile Dinu (ASE București),
Constantin Brătianu (ASE București), Dan-Cristian Dabija (UBB Cluj-Napoca) și
Emilian Dobrescu (Academia Română),
Tabelul nr. 20. Valoarea indicelui Hirsch pentru membrii boardului editorial
în bazele de date reprezentative
Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Membrul boardului (afilirea)
WoS Scopus Google
Ung-il Chung, Universitatea din Tokyo (Japonia)
37
54
60
Aharon Tziner, Colegiul Netanya (Israel)
21
18
37
Romualdas Ginevicius, Univ. Tehnică Vilnius (Lituania) 19
23
31
Dalia Streimikiene, Univ. Vilnius (Lituania)
16
17
24
Vasile Dinu, ASE Bucureşti (România)
9
7
11
Yuriy Bilan, Univ. din Szczecin (Polonia)
9
10
11
Dan-Cristian Dabija, Univ. Babeş-Bolyai (România)
7
6
12
Constantin Brătianu, ASE București (România)
7
9
22
Emilian Dobrescu, Academia Română (România)
6
6
6
Daniel Stavarek, Univ. Sileziană Karvina (Cehia)
6
5
12
Milena-Rodica Zaharia, ASE București (România)
5
4
8
Marieta Olaru, ASE Bucureşti (România)
5
3
12
Gheorghe Săvoiu, Univ. din Pitești (România)
5
6
13
Čudanov Mladen, Univ. din Belgrad (Serbia)
5
7
12

Observație: au fost utilizați indicii scientometrici la data de 10.02.2018, conform celor trei
baze de date. Ordonarea s-a realizat descrescător după valoarea indicelui Hirsch din Web
of Science pentru membrii boardului editorial cu un Hirsch de cel puțin 5. Pentru membrii
boardului editorial care nu au un profil activ de Google Scholar, estimarea valorii indicelui
Hirsch în această bază de date s-a realizat cu ajutorul programului Publish or Perish,
disponibil la: https://harzing.com/resources/publish-or-perish.

BOARD EDITORIAL, 2018
Redactor-şef
Vasile Dinu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România; Academia
Oamenilor de Știință din România
Secretar general de redacție
Laurenţiu Tăchiciu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Redactori
Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România;
Academia Oamenilor de Știință din România
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Cristina Circa, Universitatea de Vest din Timișoara, România
Mladen Čudanov, University of Belgrade, Belgrad, Serbia
Dan-Cristian Dabija, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Cristian-Mihai Dragoş, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Irina Drăgulănescu, University of Studies of Messina, Messina, Italia
Madălina Dumitru, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Valentin Dumitru, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Raluca-Gina Gușe, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România
Nicolae Lupu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Alexandru Nedelea, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România
Marieta Olaru, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Gheorghe Săvoiu, Universitatea Pitești, România
Cătălina-Soriana Sitnikov, Universitatea din Craiova, România
Nicoleta Tipi, The University of Huddersfield, Huddersfield, Marea Britanie
Horst Todt, Universitatea Hamburg, Germania
George-Sorin Toma, Universitatea Bucureşti, România
Aharon Tziner, The Academic College of Netanya, Netanya, Israel
Cristinel Vasiliu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Călin Vâlsan, Bishop’s University, Sherbrooke, Québec, Canada
Milena-Rodica Zaharia, Academia de Studii Economice din Bucureşti,
România
Consiliu științific
Dan-Laurenţiu Anghel, Academia de Studii Economice din Bucureşti,
România
Andrej Bertoncelj, University of Primorska, Koper, Slovenia
Yuriy Bilan, University of Szczecin, Szczecin, Polonia
Slobodan Cerovic, University Singidunum, Belgrad, Serbia
Ung-il Chung, The University of Tokyo, Tokyo, Japonia
Emilian Dobrescu, Academia Română, Bucureşti, România
Veselin Draskovic, University of Montenegro, Kotor, Muntenegru
Romualdas Ginevicius, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius,
Lituania
Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice din București, România
Daniel Glaser-Segura, College of Business, Texas A&M University –
San Antonio, SUA
Petkovska Tatjana Mirchevska, University St. Cyril and Methodius,
Skopje, Macedonia
Puiu Nistoreanu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
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Ilona Obrsalova, University of Pardubice, Pardubice, Cehia
Rodolphe Ocler, ESC Chambery, Chambery-Savoie, Franța
Bogdan Onete, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Giovanni Palmerio, Lumsa Università, Roma, Italia
Rodica Pamfilie, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Idowu Samuel, London Metropolitan University, Londra, Marea Britanie
Ion Stancu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Daniel Stavarek, Silesian University, Karvina, Republica Cehă
Dalia Streimikiene, Vilnius University, Vilnius, Lituania
Nicola Yankov, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Fondatori
Vasile Dinu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Sandu Costache, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Birou de redacţie
Irina Albăstroiu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Mihaela Bucur, Academia de Studii Economice din București, România
Simona Margareta Bușoi, Editura Academiei de Studii Economice din
București, România
Răzvan Dina, Academia de Studii Economice din București, România
Raluca Mariana Grosu (Secretar de redacţie), Academia de Studii
Economice din București, România
Silvia Răcaru, Editura Academiei de Studii Economice din București, România
Violeta Rogojan, Editura Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
România
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Mesaje pentru Amfiteatru Economic

Prof. univ. dr. Dalia Streimikiene,
Vilnius University
Kaunas Faculty
Redactor-șef, Transformations in Business & Economics

Amfiteatru Economic este una dintre cele mai bune reviste cotate în Web of
Science (WoS), cu un factor de impact în continuă creștere. Aceasta este o revistă de
prestigiu care joacă un rol important în comunitatea academică internațională în
facilitarea comunicării și diseminării celor mai importante rezultate și idei de
cercetare din domeniile „Economie” și „Administrarea Afacerilor”. Amfiteatru
Economic se deosebește de alte reviste din WoS din domeniile „Economie” și
„Administrarea Afacerilor” prin cerințe stricte de calitate și o atenție deosebită
pentru vizibilitatea subiectelor economice sau relaționate cu administrarea
afacerilor, din fiecare număr al revistei. Aceste subiecte oferă oportunități excelente
pentru oamenii de știință care lucrează în aceleași domenii, în ceea ce privește
împărtășirea rezultatelor cercetărilor și discutarea acestora cu membri de seamă ai
comunității academice. Am publicat mai multe lucrări în această revistă de o calitate
deosebită și sunt mândră să fiu membru al boardului editorial. De asemenea, am găsit
lucrări foarte interesante din domeniul meu de interes care abordează probleme
importante de sustenabilitate relevante pentru domeniile „Economie” și
„Administrarea Afacerilor”.
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Prof. univ. dr. habil. Yuriy Bilan,
University of Szczecin, Poland
Faculty of Economics and Management
Redactor-șef adjunct, Journal of Economics & Sociology
Redactor-șef, Journal of International Studies
Primiți salutul meu sincer pentru echipa editorială a revistei Amfiteatru
Economic, condusă de consacratul redactor-șef, prof. Vasile Dinu, cu ocazia celei
de-a 20-a aniversări a revistei și a celei de-a zecea aniversări a indexării în Web of
Science. Calea aleasă este una dificilă și, în calitatea mea de editor, știu cât de mult
efort și dăruire se impun pentru standardele ridicate ale publicării academice.
Am fost și sunt întotdeauna încântat să remarc că, în decursul acestor decenii
de succes academic, revista a fost recunoscută de mediul academic internațional, iar
statutul său este pe deplin conform cu poziția sa fruntașă în clasamentele bazelor de
date scientometrice internaționale.
Vă trimit cele mai bune urări – și fie ca succesul să fie mereu alături de
membrii redacției, de toți autorii și cititorii revistei!

Prof. univ. dr. Veselin Draskovic,
University of Montenegro
Maritime Faculty Kotor
Redactor-șef, Montenegrin Journal of Economics

Doar puține țări aflate în tranziție au reușit să construiască reviste economice
de calitate, indexate și clasificate în Web of Science. În acest context, semnificația
și reputația reviste românești Amfiteatru Economic sunt cu atât mai importante.
Principala virtute a revistei a constat în faptul că a reușit să păstreze esența gândirii
economice printr-o varietate de teme relevante și prin publicarea unor studii critice.
În acest domeniu este cu certitudine mult mai dificil să menții o poziție de top decât
să o obții. Este o luptă constantă și trainică pentru asigurarea calității, originalității
și actualității temelor cercetate și a lucrărilor. Sunt necesare: proces riguros de
selecție, muncă de echipă consecventă și colaborare științifică cu un număr mare de
autori din întreaga lume.
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Este o onoare mare pentru mine, ca membru al boardului editorial, dar și ca
autor să transmit sincere felicitări redactorilor acestei reviste excepționale, care
reprezintă un exemplu pentru multe publicații din țările postsocialiste. Articolele din
Amfiteatru Economic sunt deseori citate în revista Montenegrin Journal of
Economics, publicație pe care o coordonez în calitate de redactor-șef. Fiecare număr
nou al Amfiteatrului Economic devine o sărbătoare pentru economiștii muntenegreni.
Vom sărbători aniversarea revistei cu o deosebită plăcere. Sperăm și dorim revistei
să continue să crească! Suntem fericiți să participăm la sărbătorirea revistei!

Conf. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora,
Academia de Studii Economice din București, România
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Director, revista Œconomica
Redactor-șef fondator, The Market for Ideas
Amfiteatru Economic, măsura trăiniciei
Am început să scriu despre economie (economics) și economie (economy) în
„presa mare”, deopotrivă în cea academică, precum și în cea de masă, cam în același
timp, undeva prin 2002. Asta după ce mă jucasem de-a gazetăria în studenție.
Înțelesesem de mult diferența de specie literară existentă între un articol apărut în
regnul mass-media și unul publicat în jurnale academice, când încă nu ajunsese în
România tsunamiul biblio- și sciento-metric, cu indexările și cotările (inter)naționale
ale publicațiilor științifice. Da, știam că avem criterii de onestitate profesională
valabile pentru orice bucată de text scris (precum pentru orice lucru făcut pe lumea
asta cu bun-simț și inteligență) și că, odată îndeplinite, toate se vor așeza pe potrivă:
citiri, citări. Între timp, aveam să devin redactor-șef de publicații. Atât de massmedia, cât și academice.
Știam de ceva vreme despre Amfiteatru Economic și despre faptul că devenise
cea mai „internațională” revistă științifică românească de economie, știam despre
faptul că rigoarea era ritualică și că recunoașterea calității ei a devenit reper pentru
tânăra publicistică autohtonă și știam că este produsă în aceeași clădire unde lucrez
ca universitar, doar cu două etaje mai sus.
L-am invitat la un moment dat pe profesorul Vasile Dinu, creator și custode al
acestui jurnal, să dezvăluie pentru cititorii revistei de pop economics pe care o
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îngrijeam pe atunci, pe scurt, crezul editorial al domniei sale. Îmi place să știu că
împărtășim cu putere convingerea că știința de carte, inclusiv în versiunea ei
publicabilă, face parte până la urmă dintr-un continuum în care există un schimb
sănătos de substanță între presa generalistă de reflecție și opinie și cea academică
adevărată, că nu sunt lumi paralele și că profesioniștii se pot plimba cu rost între ele.
Douăzeci de ani sunt o măsură a unui început de trăinicie. Eu îi urez să dăinuie
dincolo de orice metrică.

Prof. univ. dr. Armenia Androniceanu,
Academia de Studii Economice din București, România
Facultatea Administrație și Management Public
Redactor-șef, revista Administrație și Management Public

Amfiteatru Economic este o revistă economică de anvergură internațională,
care a contribuit efectiv la apariția și dezvoltarea în România a cercetărilor inter- și
transdisciplinare de mare valoare și a încurajat cooperarea și dialogul științific la cel
mai înalt nivel. De două decenii, Amfiteatru Economic continuă să aibă o evoluție
excepțională, cu performanțe științifice și publicistice deosebite, dovedite de o
diversitate de indicatori scientometrici calculați de cele mai cunoscute baze
internaționale de date. Valoarea științifică a lucrărilor publicate și standardele înalte
de calitate grafică au făcut ca Amfiteatru Economic să fie una dintre cele mai citite
și cele mai citate reviste de literatură economică din Europa și din lume.
Cu profesionalism, pasiune, mult efort și dăruire ca redactor-șef, reputatul
profesor universitar doctor Vasile Dinu și echipa editorială au reușit să transforme
Amfiteatru Economic nu doar într-o sursă excelentă de informare științifică, dar și
într-o bază consistentă de soluții la problemele stringente ale mediului economic din
România și din alte state. În ultimii șase ani, am avut plăcerea și onoarea să îmi fie
acceptate și publicate în Amfiteatru Economic două lucrări științifice interesante și
originale. Ca urmare a publicării lor în Amfiteatru Economic am avut și continui să
am un amplu și diversificat dialog și o colaborare efectivă și eficientă cu cercetători
de la diverse universități din Europa, SUA și Australia. Mă bucur că o asemenea
revistă este editată și tipărită de Academia de Studii Economice din București, care
devine astfel mai vizibilă și mai cunoscută nu numai în bibliotecile universităților
din Europa, dar și în cele ale marilor universități din SUA, Japonia și China. În opinia
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mea, Amfiteatru Economic a fost, este și va rămâne o prestigioasă revistă economică,
care va oferi cercetătorilor posibilități diversificate de diseminare a rezultatelor
cercetărilor lor avansate, iar economiei românești și mondiale soluții viabile și
sustenabile de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung.
Felicit fondatorii și echipa editorială pentru performanțele excelente de până
acum și urez revistei Amfiteatru Economic un parcurs cât mai lung la cele mai înalte
standarde de calitate științifică și publicistică.

Prof. univ. dr. Andrej Bertoncelj,
University of Primorska, Slovenia
Faculty of Management

Felicitări pentru cea de-a 20-a aniversare a revistei Amfiteatru Economic!
Distinșii fondatori, profesorii Vasile Dinu și Sandu Costache au ales cu
înțelepciune în urmă cu 20 de ani numele revistei – Amfiteatru Economic. Astăzi,
cuvântul „amfiteatru” se referă la o arenă economică și la un mediu de afaceri
competitiv și într-o continuă schimbare. Fondatorii merită felicitați pentru curajul lor
de a pune bazele unei reviste care și-a dedicat existența unor teme importante și
proeminente în fiecare număr publicat. Trecerea timpului a demonstrat substanța și
sustenabilitatea demersului. Revista s-a desăvârșit din punct de vedere al relevanței
în cei 20 de ani de existență și continuă să aducă în prim-plan cercetări de top, atât
teoretice, cât și empirice, care extind granițele cunoașterii și ale înțelegerii.
Centrul de greutate al tematicii revistei s-a îndreptat progresiv către modelele
și practicile economice sustenabile, o zonă în care a reușit să stabilească un etalon
pentru cercetarea internațională. Nenumărate lucrări excepționale – elaborate pe
baza unor rapoarte inițiale sau a unor informații și interpretări inedite – au fost
publicate de-a lungul istoriei revistei.
După două decenii de la înființare, Amfiteatru Economic s-a impus ca o revistă
de referință în domeniu. Este practic inclusă în toate bazele de date și cataloagele
internaționale de prestigiu. În Europa Centrală și de Est a fost una dintre primele
reviste economice indexate în Thomson Reuters Social Sciences Citation Index® în
Amfiteatru Economic
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urmă cu un deceniu, confirmându-se astfel nivelul său de excelență și recunoașterea
internațională.
Fără îndoială, această revistă de primă mână va continua să inspire și să
influențeze mediul academic și practicienii mulți ani de acum încolo. Felicitări la cea
de-a 20-a aniversare a revistei! Îl felicit din toată inima pe profesorul Vasile Dinu,
redactorul-șef al revistei, pentru eforturile sale și voi continua să citesc cu interes și
plăcere numerele viitoare.

Prof. univ. dr. Isidoro Romero,
University of Seville, Spain
Faculty of Economics and Business Sciences

În cei douăzeci de ani de existență, Amfiteatru Economic a reprezentat o sursă
academică riguroasă, precisă și relevantă pentru diseminarea cercetării științifice de
înaltă calitate în domeniile „Economie” și „Administrarea Afacerilor”. În acest timp,
revista a acționat, de asemenea, ca un canal eficient de comunicare între cercetătorii
români și restul comunității științifice globale, stimulând colaborările internaționale
și parteneriatele. Concentrarea interculturală și interdisciplinară a constituit un
element esențial al identității revistei și o trăsătură cheie pentru succesul acesteia.
A fost o plăcere să colaborez cu revista Amfiteatru Economic cu mai multe
ocazii, în această perioadă. În calitate de autor și cititor al revistei Amfiteatru
Economic, felicit boardul editorial pentru traiectoria strălucită a revistei și îi
încurajez să persiste în munca excelentă depusă în serviciul comunității academice.
Sunt sigur că, prin eforturile autorilor, cititorilor, recenzorilor și comitetului de
redacție, Amfiteatru Economic va avea o viață lungă ca revistă de top și va continua
să își extindă impactul și prestigiul internațional binemeritat. Aș fi fericit dacă aș
putea contribui la acest scop în viitor.
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Prof. univ. dr. dr. h.c. Nicolae Al. Pop,
Academia de Studii Economice din București, România
Facultatea de Marketing

Gânduri și speranțe la aniversare
Pornită cu douăzeci de ani în urmă în cadrul Colegiului Universitar din Buzău
al Academiei de Studii Economice din București de către profesorii universitari
Costache Sandu și Vasile Dinu, revista Amfiteatru Economic ajunge să sărbătorească
anul acesta două decenii de activitate editorială. Longevitatea ei s-a împletit organic
cu preocuparea continuă pentru creșterea calitativă, astfel că de un deceniu este
înregistrată în rândul publicațiilor științifice de nivel A. Am avut onoarea să public
în unul din primele numere ale revistei indexate în baza internațională de date Web
of Science, deținută de Thomson Reuters (Clarivate Analytics în prezent).
Colectivul redacțional condus de profesorul Dinu și Consiliul științific pot fi
caracterizate prin: perseverență, răbdare, entuziasm și multă muncă. Apreciez
consecvența cu care revista își păstrează nota de specificitate, dată de prestabilirea
tematicii principale, distinctă pentru fiecare număr. Deopotrivă este benefică
stimularea dialogului intercultural prin antrenarea interdisciplinară a specialiștilor
din spațiul european, promovând astfel vizibilitatea și schimbul internațional de idei
științifice. Grupajul de bune practici și recenziile unor lucrări de prestigiu din
domeniu facilitează documentarea bibliografică a tuturor celor interesați. Legătura
cu școala de origini a revistei se înfăptuiește, în chip fericit, prin evocarea unor
personalități academice care au reprezentat veritabili șefi de școală pentru mediul
academic economic din România.
La acest moment aniversar doresc tuturor colegelor și colegilor implicați în
gestionarea performantă a Amfiteatrului Economic să aibă dorința, curajul și puterea
să transpună în fapt, pe deplin, viziunea și misiunea pe care și le-a fixat revista.
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Conf. univ. dr. Borut Jereb,
University of Maribor, Slovenia
Faculty of Logistics

Amfiteatru Economic este o revistă internațională, valoroasă și interesantă,
care a devenit un respectat reper de cunoaștere pentru mediul academic, studenți și
alți experți. Chiar dacă persoanele inteligente sunt distribuite uniform în lume,
această revistă este una dintre rarele reviste din sud-estul Europei a cărei calitate este
recunoscută la nivel internațional. Reprezintă un centru pentru un schimb
bidirecțional de informații la nivel mondial și are o reputație internațională privind
lucrările de înaltă calitate pe teme de actualitate și activitatea editorială excelentă. Îi
doresc revistei un viitor lung și de succes.

Prof. univ. dr. Slobodan Čerović,
Singidunum University, Belgrade, Serbia
Faculty of Tourism and Hospitality Management

În ultimii 12 ani, m-am implicat activ în promovarea revistei științifice
Amfiteatru Economic, publicată de Academia de Studii Economice din București,
dată fiind calitatea mea de membru al Consiliului științific și recenzor. A fost o reală
plăcere și o onoare deosebită să am oportunitatea de a contribui la afirmarea revistei
ca publicație europeană de top în domeniul economic.
Colaborarea cu redactorii revistei a fost pur și simplu remarcabilă. Lucrările
științifice s-au distins printr-un înalt standard de calitate, stabilit în primul rând de
viziunea științifică responsabilă și dedicată a redactorului-șef, profesor emerit Vasile
Dinu și a secretarului general de redacție, profesorul Laurenţiu Tăchiciu, împreună
cu toți ceilalți membri ai boardului editorial. Lucrările științifice publicate în revistă
aduc o contribuție semnificativă dezvoltării economiei în Europa și în întreaga lume,
dar și evoluției gândirii științifice. Cred cu tărie că acest trend va continua și că, în
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viitor, această revistă de renume va ocupa un loc și mai important în lumea științifică.
Îmi face astfel plăcere să îmi exprim dorința de a continua să particip activ la
procesul de dezvoltare și afirmare a revistei.

Prof. univ. dr. Daniel Stavarek,
Silesian University, Cehia
School of Busines Administration in Karviná

Colaborarea mea cu Amfiteatru Economic a început în anul 2005, în momentul
în care am devenit membru al consiliul științific al revistei. Din acel moment am avut
plăcerea de a contribui la dezvoltarea de succes a revistei. Este evident progresul
major înregistrat pe durata existenței revistei. Calitatea lucrărilor, conținuturile
diferitelor ediții ale revistei și reputația sa internațională s-au îmbunătățit substanțial
în ultimii ani. O recompensă binemeritată pentru activitatea atât de intensă a
redactorului-șef, domnul profesor universitar doctor Vasile Dinu și a întregii echipe
editoriale a fost cotarea revistei în baze de date științifice renumite și respectate, ceea
ce a condus la creșterea atractivității sale pentru potențialii autori. Ceea ce apreciez
în mod deosebit la această revistă este sistemul edițiilor mono-tematice care acoperă
tematici foarte actuale și inovative din economie, mediul de afaceri și alte științe
conexe.
Permiteți-mi să felicit revista Amfiteatru Economic pentru cea de-a 20-a
aniversare pentru că putem sărbători aniversarea unei reviste științifice de primă
clasă, care oferă o excelentă platformă de publicare pentru autori, în special pentru
cei din Europa Centrală și de Est. Permiteți-mi, de asemenea, să doresc revistei un
viitor luminos, plin de succes și prosperitate.
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Prof. univ. dr. Dumitru Miron,
Academia de Studii Economice din București, România
Facultatea de Relații Economice Internaționale

Progresul în domeniul științei poate lua o mare varietate de forme –
descoperirea unor fenomene, explicații teoretice sau sinteze, testarea unor teorii sau
ipoteze, acceptarea sau respingerea unor ipoteze sau a unor construcții analitice de
către comunitatea științifică relevantă, dezvoltarea unor noi instrumente sau
arhitecturi metodologice, aplicarea empirică a preceptelor teoretice generale la un
anumit areal științific sectorial, progresul tehnologic sau conceperea de modalități
prin care se poate îmbunătăți bunăstarea și viața oamenilor și a comunităților,
generarea și mai buna împărțire a prosperității. Pentru a se materializa oricare dintre
aceste deziderate nobile, este nevoie de următoarele ingrediente ale succesului: un
grup mic de vizionari care înțeleg primii necesitatea dedicării pentru un scop generos
și nemercantil; o arhitectură instituțională (în acest caz Academia de Studii
Economice din București) a cărei comunitate academică întrevede valoarea adăugată
a lansării unei reviste de înaltă ținută științifică, o sprijină și îi dedică resursele
inițiale; un colectiv de entuziaști dotați cu potențialul științific aferent; un set de
obiective științifice alese cu grijă și reînnoite permanent; o comunitate științifică
națională și internațională care receptează mesajele și se atașează proactiv la acestea.
Toate acestea s-au îngemănat fericit, atât în 1999, când a fost lansată revista, cât și
pe parcursul celor 20 de ani în care aceasta s-a consacrat drept un prestigios „forum
al dezbaterilor interdisciplinare în domeniul științelor economice, la nivel teoretic
și practic”.
De pe poziția de fidel cititor al revistei, dar și de autor de articole care au fost
acceptate spre publicare în paginile acesteia, îi felicit pe toți cei care au făcut lucrurile
să se întâmple cu succes și urez multe reușite în planul menținerii la cele mai înalte
cote de relevanță științifică în anii care vor veni.
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Prof. univ. dr. József Popp,
University of Debrecen, Hungary
Faculty of Economics and Business

Scopul Amfiteatrului Economic este de a deveni o revistă reprezentativă,
angajată în promovarea înțelegerii competitivității economice și a administrării
responsabile a afacerilor pentru dezvoltarea durabilă, cu un impact semnificativ
asupra publicațiilor similare. Misiunea principală este de a îmbunătăți comunicarea
dintre mediul academic și practicieni. Pentru a ajuta la depășirea decalajului dintre
teorie și practică, revista are o abordare interdisciplinară și include studii de cercetare
originale, rapoarte privind studii de caz și recenzii de carte.
Înființată în 1999, aceasta este o revistă transnațională, care oferă un forum
pentru abordarea unor teme specifice de practică, precum și a unor întrebări teoretice.
Urmărind prioritățile internaționale de cercetare și noile evoluții, subiecte recente au
inclus bioeconomia, economia circulară, siguranța alimentară și migrația
internațională. Această revistă este acum accesibilă gratuit pentru comunitatea
academică și educațională globală prin intermediul unei platforme prietenoase și
accesibile prin Internet, care lărgește publicul-țintă și autorii cărora li se adresează,
în special în regiunea europeană. Revista a devenit atractivă și pentru cercetătorii
maghiari. În 2018, revista sărbătorește începutul celui de-al 20-lea volum și două
decenii de succes.
La celebrarea aniversării a 20 de ani, Facultatea de Economie și Afaceri din
cadrul Universității din Debrecen îi invită pe autorii cărții „Conceperea, editarea și
publicarea unei lucrări științifice” (Dinu Vasile, Săvoiu Gheorghe și Dabija DanCristian) la Debrecen în perioada 22-27 aprilie 2018 pentru a promova revista și a
explora posibilitățile de a stimula cooperarea științifică bilaterală și schimburile
academice între universități și școli. De asemenea vor fi organizate evenimente
academice comune.
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Prof. univ. dr. Dianne H.B. Welsh,
University of North Carolina at Greensboro, USA
Bryan School of Business & Economics

Sunt impresionată de calitatea revistei și de progresul acesteia pe scara
internațională de clasificare într-o perioadă relativ scurtă de timp. Reputația autorilor
este demnă de remarcat, deoarece la publicarea revistei contribuie reprezentanții unui
număr mare de facultăți, specializați în diverse discipline. Autorii provin dintr-o
varietate de țări, ceea ce spune multe despre influența revistei. Articolele din
domeniul antreprenoriatului, al educației antreprenoriale, al problemelor de
management și al educației în management sunt de ultimă oră și oferă mediului
academic și practicienilor direcții pentru cercetările viitoare și posibilitatea aplicării
rezultatelor în mediul de lucru. Aștept cu nerăbdare să citesc articolele din revistă și
în viitor și să urmăresc impactul pe care îl au asupra cercetărilor viitoare. Cu timpul,
mă aștept la mai multe evaluări și articole excelente în viitor!

Prof. univ. dr. Nicola Yankov,
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Management and Marketing Faculty
A spune că revista Amfiteatru Economic este un tezaur de idei în domeniul
gândirii și dezvoltării economice, că rămâne stabilă și pozitivă pe scena științifică,
este o afirmație cât se poate de corectă, însă este o frază standard care poate avea
rezonanța unui șablon.
Cea mai importantă pentru mine, invitat să mă alătur consiliului științific al
revistei în urmă cu 14 ani, a fost comunicarea periodică pe care am desfășurat-o cu
profesorul Vasile Dinu – fondatorul și principalul pion al acestei publicații. A fost o
plăcere nu numai să colaborez cu revista și să elaborez recenzii, dar și să cunosc și
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să înțeleg viziunea și ideile profesorului Vasile Dinu despre strategia și succesul
revistei Amfiteatru Economic – o oportunitate esențială pentru mine.
În toți acești ani am privit revista ca pe o punte între țări și între universitățile
cu profil economic, în cazul nostru – Academia de Studii Economice din București,
România și Academia de Economie din Svishtov, Bulgaria.
Aspectul fructuos și practic al colaborării noastre a avut ca rezultat un număr
special al revistei Amfiteatru Economic (Numărul special 4 din 2010). Acesta a fost
dedicat unei probleme strategice – dezvoltarea macroregiunii Dunării de Jos
(România și Bulgaria inclusiv) în cadrul strategiei europene a Dunării. În acest sens,
am folosit abordarea holistică.
Doresc pe această cale multe succese pentru viitorul revistei Amfiteatru
Economic.

Conf. univ. dr. Cătălin Postelnicu,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

În peisajul actual al literaturii economice interne și internaționale revista
Amfiteatru Economic, editată de Academia de Studii Economice din București,
ocupă un loc deosebit de important. Încă de la debutul său, această prestigioasă
publicație economică s-a remarcat printr-un spirit novator, deschis dezbaterilor și
dialogului la nivel înalt. Prin demersul științific urmărit în mod constant, nu de puține
ori curajos, revista a găzduit studii care au oferit deschideri noi în cercetarea
economică, îmbogățind astfel vasta arie de cuprindere a științei economice.
Pe parcursul anilor, revista Amfiteatru Economic a devenit un adevărat
forum de dezbateri a celor mai actuale probleme economice, multe dintre ele
situându-se în curentul principal de idei și teorii promovat, în ultimul timp, de mediul
academic internațional. Tematica aleasă, amplă și diversificată, fericit inspirată de
realitatea economică nemijlocită s-a remarcat, de la început, printr-o mare varietate
metodologică de abordare a unor subiecte specifice, conferindu-i revistei
posibilitatea de a avea un puternic impact asupra vieții economice. Totodată, studiile
și analizele întreprinse au constituit un adevărat punct de plecare pentru o lungă
perioadă de reflecție asupra adoptării unor decizii raționale de politică economică.
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Acum, la ceas aniversar, doresc să urez mult succes colectivului de redacție
în nobila sa misiune de a promova pe mai departe caracterul pluralist și
interdisciplinar al studiilor aflate în cuprinsul fiecărui număr al acestei reviste.

Prof. univ. dr. Delia Popescu,
Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Facultatea de Business şi Turism

La mulți ani, Amfiteatru Economic!
Anul 2018 înseamnă pentru mine celebrarea unor momente importante din
cariera profesională. Se împlinesc 30 de ani de când am absolvit Facultatea de
Comerţ (în prezent, Facultatea de Business şi Turism), 25 de ani de când predau la
aceeaşi facultate şi, nu în ultimul rând, 20 de ani de când colaborez cu oamenii
minunaţi care au creat revista Amfiteatru Economic.
Aşa cum o recomandă chiar numele, revista Amfiteatru Economic a încurajat
încă de la început cercetarea de înaltă ţinută în domeniul economic, dând
posibilitatea tuturor să îşi exprime şi să îşi împărtăşească ideile ştiinţifice în primul
rând în sfera administrării afacerilor, dar şi în cercetări multidisciplinare, la graniţa
dintre economie şi geografie, sociologie, ecologie, educaţie sau geopolitică.
În plus, revista Amfiteatru Economic oferă spaţiu generos diseminării
lucrărilor rezultate din cercetările efectuate în proiecte internaţionale, de echipe de
cercetători şi de cadre didactice din diferite ţări, de pe toate continentele.
În numele tuturor colegilor din Departamentul de Turism şi Geografie, urez
revistei Amfiteatru Economic mulţi ani cu multe realizări deosebite!
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Prof. univ. dr. Marian Siminică,
Universitatea din Craiova, România
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Aniversarea a 20 de ani de la înființare și a 10 ani de indexare în Web of
Science reprezintă un bun moment pentru a privi retrospectiv scurta, dar îmbelșugata
„istorie” a revistei, dar și prospectiv asupra provocărilor și perspectivelor pe care
aceasta le oferă cercetătorilor din domeniul științelor economice. Gândită inițial ca
un forum al opiniilor valoroase și al dezbaterilor interdisciplinare din economie și
administrarea afacerilor, revista a evoluat rapid, devenind în prezent publicația
economică cu cel mai mare impact și cea mai mare vizibilitate internațională din
această regiune a Europei. Pot afirma că revista Amfiteatru Economic nu numai că
publică articole de calitate, apreciate în mediul mediului academic internațional, dar,
prin tematica propusă pentru fiecare număr în parte, stimulează creativitatea și
creează noi direcții de cercetare, de cele mai multe ori interdisciplinare.
Toate acestea au fost posibile datorită seriozității, competenţei, realismului și
hărniciei colectivului editorial şi colaboratorilor, pe care îi felicit pentru tot efortul
depus în desfăşurarea activităţii lor. Am convingerea că revista va lansa noi
provocări pentru comunitatea academică și va continua să reprezinte un reper de
necontestat între publicațiile științifice din domeniul economic. De aceea, la acest
moment aniversar urez revistei Amfiteatru Economic, colaboratorilor și cititorilor săi
un sincer La mulți ani!

Lect. univ. dr. Nikola Milicevic,
University of Novi Sad, Republica Serbia
Faculty of Economics in Subotica

Amfiteatru Economic reprezintă o revistă științifică foarte importantă în
domeniul economiei și al administrării afacerilor. Acest lucru a fost confirmat de
faptul că ea sărbătorește 20 de ani de existență și 10 ani de indexare în Web of
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Science. În toată această perioadă, a publicat multe lucrări științifice originale care
au avut o contribuție semnificativă la teoria și practica economică. Boardul editorial
investește eforturi mari în scopul de a gestiona toate problemele revistei și pentru a
fi la înălțimea standardelor de publicare ridicate.
Având în vedere faptul că revista are o tematică specifică pentru fiecare
număr, cerințele care le revin editorilor sunt și mai ridicate. Pe de altă parte, acest tip
de publicare și organizare îi ajută pe autori să se concentreze și să își perfecționeze
cunoștințele, metodele științifice și tehnicile de cercetare referitoare la subiecte
economice anume. Pe lângă boardul editorial, calitatea revistei Amfiteatru Economic
și a articolelor pe care le cuprinde depind în mare măsură și de recenzorii ei. Fiecare
lucrare este revizuită de cel puțin doi experți. Procesul de revizuire în sine nu durează
mult timp, iar rezultatele sunt prezentate în conformitate cu calendarul stabilit. În
cazul revizuirii, toate observațiile și sugestiile sunt explicate în profunzime, cu
implicații detaliate, ceea ce duce la creșterea calității lucrărilor.

Prof. univ. dr. Marieta Olaru,
Director al Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor
Director al Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor
Facultatea de Business și Turism
Academia de Studii Economice din București, România

De-a lungul celor 20 de ani de la înființare, revista Amfiteatru Economic,
editată de Academia de Studii Economice din București a oferit comunității
academice naționale și internaționale un mediu profesional de excepție pentru
diseminarea preocupărilor științifice din domeniul economic și al administrării
afacerilor, precum și din domenii conexe, stimulând astfel dialogul și dezbaterea
științifică interculturală și interdisciplinară. Performanța și rezultatele deosebite
obținute i-au consolidat poziția de lider în peisajul revistelor economice din România
și, în același timp, i-au asigurat recunoaștere internațională, numărul autorilor din
alte țări fiind în continuă creștere.
Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a pasiunii, profesionalismului și
dăruirii domnului prof. univ. dr. Vasile Dinu, redactor-șef și fondator al revistei
Amfiteatru Economic – cel care a inițiat revista, asigurându-i o ascensiune
spectaculoasă – fiind susținut în acest demers de echipa editorială a revistei, din care
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am avut șansa și onoarea să fac parte. De asemenea, revista mi-a oferit șansa de ami fi acceptate spre publicare articole care, ulterior, au înregistrat un număr
important de citări și au facilitat identificarea de parteneri, pentru dezvoltarea unor
proiecte de cercetare, în cadrul Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor.
Apreciez în mod deosebit standardul înalt de calitate și rigoarea în selectarea
articolelor publicate în revista Amfiteatru Economic, precum și sprijinul constant
oferit atât cercetătorilor consacrați, cât și celor aflați la început de carieră
universitară. Un merit aparte al revistei îl reprezintă faptul că a facilitat promovarea
cercetării studenților doctoranzi, contribuind astfel la creșterea vizibilității la nivel
internațional a școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din
București și din cadrul altor universități din România.
În acest moment aniversar important doresc să transmit domnului profesor
Vasile Dinu și întregii echipe editoriale felicitări și mulțumiri deosebite pentru tot
ceea ce au realizat până acum, cu multă dedicare și implicare și mult succes în
demersul lor de diseminare a celor mai valoroase rezultate ale cercetării științifice
naționale și internaționale.

Prof. univ. dr. Silviu Neguț
Academia de Studii Economice
din București, România
Facultatea de Business și Turism
Conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu

Amfiteatru Redivivus
Ne este dat să trăim, inclusiv în mediul universitar, academic, într-o lume
tulbure, în care se neagă totul, se reinventează totul (în limite rezonabile nu este rău)
și nu prea mai știm de unde să extragem adevărul.
Am aminti, mai întâi, fondul total nefavorabil învățământului superior
românesc, în condițiile în care s-a pus problema condiționării acordării titlurilor
universitare, academice în general, de articolele publicate în reviste indexate în Web
of Science. România, ca toate țările foste comuniste, nu avea tradiție în domeniu și,
în plus, a fost afectat însuși procesul de construire a unui suport real și de durată în
domeniu, întrucât, neexistând decât foarte puține asemenea reviste în țară, în multe
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domenii chiar nici una (economia, geografia, sociologia, politologia ș.a.), autorii
români au fost nevoiți să apeleze la revistele străine de specialitate (cu însemnate
costuri, inclusiv materiale), îngreunând în acest fel și mai mult procesul de naștere a
unor asemenea publicații viabile între granițele țării.
Și iată că, pe un asemenea fond de ansamblu deloc încurajator, colegul nostru,
profesorul Vasile Dinu, cu mult fler și o tenacitate ieșită din comun, a pus bazele
revistei Amfiteatru Economic, în urmă cu 20 de ani, revistă în care puțini au crezut
inițial, dar foarte mulți o caută astăzi. Nu este o fițuică oarecare, ci o adevărată
revistă-carte (fiecare număr având între 250 și 400 de pagini de tipar), de regulă
tematică, cu o structură atractivă, interesantă, bine gândită.
Am aflat, în decursul celor 20 de ani de existență a revistei, multe lucruri
relevante sau cel puțin interesante, în principal din domeniile noastre de strict interes
conexate revistei (turism, relații economice internaționale, fenomenul migrației,
interculturalitate etc.), dar și din alte domenii. Am remarcat, de asemenea, efortul
redacției de a aduce la un numitor comun (ca structură, algoritm de tratare, note
bibliografice, bibliografie etc.) studii care, în mod firesc, sunt destul de diferite ca
subiect și modalitate de abordare.
Într-un asemenea context, subliniem, încă o dată, că revista Amfiteatru
Economic s-a dovedit, în acești 20 de ani de existență, un foarte bun prieten pentru
mulți economiști (și numai din ASE), în principal, dar în egală măsură și pentru
geografi, politologi, sociologi, istorici etc.
La ceas aniversar, o sinceră urare de La mulți ani! și la tot mai mulți ani pe
piața revistelor din fluxul principal de publicații, indexate și cotate Web of Science,
fără rabat de la valorile care susțin adevărata performanță!
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Prof. univ. dr.ec. dr.jur. dhc. Ionel Bostan,
Centrul de Studii Europene
al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România,
Membru corespondent al Academiei Româno-Americane
Jurnalul cu care ne mândrim: Amfiteatru Economic
Este cât se poate de adevărat că cei mai mulţi dintre noi, slujitori ai diverselor
catedre din cadrul facultăţilor de ştiinţe economice, indiferent cum sunt denumite
acestea şi din ce universităţi fac parte – de stat ori private –, suntem mândri că avem
un jurnal al nostru, şi nu unul ca oricare. Iată, Amfiteatru Economic, căci despre
acesta este vorba, face douăzeci de ani de existenţă, adică de apariţie regulată pe
piaţa producţiei ştiinţifice, iar de zece ani „joacă” exclusiv în „Liga mare”, fiind
indexat/cotat de Web of Science/Clarivate Analytics. Journal Metrics 2017 ne arată
pentru WoS/Clarivate Analytics: FI = 0,581; H index = 16; AIS = 0,049; FI-5 ani =
0,530. Baza de date Scopus: CiteScore = 0,480; H index = 12; SNIP = 0,427; SJR =
0,250. Evident, respectivii indicatori scientometrici nu sunt din cale afară de ridicaţi,
dar nici tocmai de colea, date fiind dificultăţile de ordin competiţional (adesea
concurenţii fiind „coloşi” din afară, cu tradiţie mult mai îndelungată) şi regulile
extrem de stricte ale jocului.
Două lucruri dorim să evidenţiem în mod aparte cu acest prilej. În primul rând
că dacă acum, la vremea bilanţului, avem după ce să tragem linie, meritele revin
binecunoscutei echipe de oameni inimoşi, care a depus toate eforturile din raţiuni
extra-financiare. Indiscutabil, perpetuul animator în tot acest timp scurs a fost
prof. univ. dr. Vasile Dinu, om al catedrei şi remarcabil cercetător de la Academia
de Studii Economice (ASE) din Bucureşti. De pe poziţia Domniei Sale de Redactorşef, intuim că satisfacţia de ordin material este insignifiantă, dar nu putem trece cu
vederea că, din punct de vedere moral, întotdeauna i s-au recunoscut meritele legate
de activitatea circumscrisă revistei Amfiteatru Economic. Avem în vedere mai multe
asemenea momente din biografia Profesorului Vasile Dinu, noi menţionându-le doar
pe următoarele: primirea ca membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
(2017); acordarea de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER)
a distincției „Excelenţă pentru întreaga activitate” (2015); acordarea de către Senatul
ASE a titlului de Profesor Emerit pentru excelență didactică și de cercetare în
domeniul științelor economice (2014); acordarea de către Senatul ASE a Diplomei
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Speciale cu ocazia Centenarului ASE (2013); acordarea de către Senatul ASE a
Diplomei de Excelenţă (2009). Un lucru mai puţin ştiut este faptul că Profesorul
Vasile Dinu, atunci când a fondat Amfiteatru Economic, activa ca Prodecan al nou
înfiinţatului – pe atunci – Colegiu Universitar Economic ASE din Buzău. Aşadar şi
„locul de naştere” al revistei noastre este tot municipiul Buzău. Însă, ceea ce
remarcăm noi este că, chiar de atunci, revista a fost cu bine integrată unui mediu pur
academic, ca în ultimul timp să observăm că este tot mai curtată de
colaboratori/cercetători din străinătate.
Astăzi, la moment aniversar, le dorim Profesorului Vasile Dinu şi inimoasei
echipe care depune considerabile eforturi pentru apariţia la timp şi în condiţii de
calitate a Amfiteatrului Economic, sănătate şi mult succes (indicatori scientometrici
dintre cei mai înalţi), precum şi tradiţionalul „La mulţi ani”!
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Amfiteatru Economic – Redacția, 2018

Secretar general de redacție

Redactor-șef

Laurențiu Tăchiciu

Vasile Dinu

Redactori

Constantin Brătianu

Amfiteatru Economic

Cristina Circa

Mladen Čudanov
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Dan-Cristian Dabija

Cristian-Mihai Dragoș

Irina Drăgulănescu

Mădălina Dumitru

Valentin Dumitru

Raluca-Gina Gușe

Valentin Hapenciuc

Nicolae Lupu

Alexandru Nedelea
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Marieta Olaru

Gheorghe Săvoiu

Cătălina Soriana
Sitnikov

Nicoleta Tipi

Horst Todt

George-Sorin Toma

Aharon Tziner

Cristinel Vasiliu

Călin Vâlsan
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Milena-Rodica Zaharia
Birou de redacție
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Irina Albăstroiu

Mihaela Bucur

Simona Margareta
Bușoi

Răzvan Dina

Raluca Mariana Grosu

Silvia Daniela Răcaru
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