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din domeniul ştiinţelor umaniste 
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Mesaj către redacţiile revistelor academice 

 

Relevanţa insuficientă a revistelor academice româneşti în circuitul ştiinţific 

internaţional impune regândirea de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a 

modului de recunoaştere şi ierarhizare a acestui tip de publicaţii, în conformitate cu 

documentul Pentru o nouă viziune asupra cercetării româneşti . 

Demersul nostru urmăreşte elaborarea – pe bază sistemelor de evaluare 

utilizate în statele Uniunii Europene şi de către European Science Foundation, dar şi 

printr-un dialog deschis şi continuu cu mediul ştiinţific românesc – a unei baze de 

date a revistelor academice, care să reflecte calitatea publicaţiilor periodice din 

România şi să încurajeze un mediu concurenţial ştiinţific firesc. 

Rezultatele evaluărilor vor fi folosite la stabilirea performanţelor academice 

ale autorilor români, inclusiv ale cercetătorilor care solicită finanţare în cadrul 

programelor gestionate de către CNCS. 

 

 

Calendar pentru evaluarea din 2012 

 

8 – 31mai : Dezbatere publică, întâlniri în Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti. 
1 – 30 iunie: Afişarea metodologiei 2012 şi adaptarea platformei de încârcare 
a aplicaţiilor. 
1iulie-15 septembrie: Depunerea-încărcarea aplicaţiilor pe platformă 
16 septembrie – 1 octombrie: Verificarea eligibilităţii aplicaţiilor depuse. 
2-5 octombrie: Rezolvarea contestaţiilor. 
6 octombrie – 15 noiembrie: Evaluarea aplicaţiilor. 
16 -30 noiembrie: Rezolvarea contestaţiilor. 
3 decembrie - Afişarea rezultatelor finale. 
 

 

Condiţii preliminare de eligibilitate: 

1. Finalizarea aplicaţiei pe portalul www.uefiscdi-direct.ro. 

2. Înregistrarea revistei la portalul on-line www.scipio.ro. 

3. Încadrarea revistei în cel puţin unul dintre domeniile ştiinţelor umaniste. 

4. Existenţa unei pagini web a revistei – în limba română şi într-o limbă de largă 

circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană sau 

rusă) – care să conţină: 1) informaţii generale privind revista; 2) sumarul 

fascicolelor publicate în ultimii zece ani (în limba română şi în una dintre 

limbile de circulaţie internaţională menţionate mai sus); 3. rezumatele 

articolelor publicate în ultimii patru ani (în limba română sau în una dintre 

http://www.cncs-uefiscdi.ro/viziune/
www.uefiscdi-direct.ro
http://www.scipio.ro/


limbile de circulaţie internaţională menţionate mai sus). CNCS încurajează 

publicarea pe situl revistei a sumarelor tuturor fascicolelor. 

5. Folosirea sistemului peer review (descriere procedură; lista referenţilor din 

ultimii patru ani, cu indicarea afilierii instituţionale şi a datelor de contact; 

posibilitatea documentării procesului de evaluare, la solicitare, prin sondaj). 

6. Depunerea cv-urilor și listelor de publicaţii pentru două persoane implicate 

direct în editarea revistei: director; editor; redactor şef; editor executiv; 

secretar de redacţie etc. Nu vor fi luate în considerare poziţiile onorifice. 

7. Depunerea la dosarul de evaluare a listei autorilor din ultimii patru ani, cu 

indicarea afilierii instituţionale principale şi a adreselor de contact. 

8. Depunerea la dosarul de evaluare, pentru uzul exclusiv al evaluatorilor, a 

fascicolelor publicate în ultimii patru ani (în format pdf). 

9. Depunerea la dosarul de evaluare a listei bibliotecilor din 1) România şi 

Republica Moldova şi 2) din state membre ale Uniunii Europene (UE) şi ale 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (inclusiv 

adresele de contact), care achiziţionează revista sau o primesc în cadrul 

schimbului de publicaţii. 

10. Tipărirea revistei într-un tiraj de cel puţin 150 exemplare, confirmată prin 

depunerea la dosarului de evaluare a ultimului contract încheiat cu tipografia. 

De la această condiţie sunt exceptate revistele care apar exclusiv on-line, care 

sunt obligate să imprime doar exemplarele obligatorii pentru depozitul legal. 

11. Respectarea obligaţiei de depozit legal, inclusiv de către revistele care apar on-

line (revista trebuie să figureze în formă tipărită în catalogul on-line al 

Bibliotecii Naţionale a României) şi trimiterea începând cu anul 2011 a unui 

exemplar din revistă la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 

12. Începând cu anul 2011, la prima notă de subsol a fiecărui articol va fi indicată 

afilierea instituţională sau localitatea de reşedinţă a autorilor. 

13. Pentru revistele cu o vechime mai mică de patru ani se vor furniza informaţii 

privitoare la volumele/fascicolele publicate până în prezent. 

14. În perioada dintre evaluări, revistele sunt obligate să aducă la cunoştinţa 

CNCS orice modificare referitoare la punctele 1, 2, 3 şi 6 din chestionarul de 

evaluare. 

15. CNCS poate revoca recunoaşterea şi ierarhizarea unei reviste în cazul în care 

la dosarul de evaluare au fost depuse informaţii false sau în cazul constatării 

nerespectării condiţiilor de participare la procesul de evaluare. 

 

 

 

Comitetele de evaluare. 

Evaluarea şi ierarhizarea revistelor este efectuată de către comitete de evaluatori, 

compuse din trei experţi (din România, UE sau OCDE) pentru fiecare dosar evaluat.  

Membrii comitetelor de evaluare sunt selectaţi de către CNCS pe baza performanţelor 

ştiinţifice. Pentru evaluarea din 2012, membrii comitetelor de evaluare vor trebui să 

îndeplinească cel puţin criteriile minimale de eligibilitate stabilite pentru directorii 

proiectelor PCE (ştiinţe umaniste). 

Numele evaluatorilor vor fi făcute publice după încheierea procesului de evaluare. 

În cazul în care unul sau mai mulţi evaluatori se află în conflict de interes la evaluarea 

unei reviste, acesta / aceştia va fi / vor fi înlocuiţi de alţi evaluatori selectaţi de către 

CNCS. Se consideră conflict de interes următoarele situaţii: 1. calitatea de membru în 

comitetul ştiinţific şi colegiul de redacţie al revistei evaluate; 2. calitatea de referent la 



revista evaluată; 3. publicarea în revista evaluată a unor articole în ultimii patru ani; 4. 

existenţa unei legături instituţionale între evaluator şi universitatea, institutul sau 

centrul care editează revista; 5. existenţa unor legături de rudenie ale evaluatorului cu 

membrii comitetului ştiinţific şi colegiului de redacţie al revistei evaluate; potrivit 

articolului 130 (b) din Legea Educaţiei Naţionale este considerat conflict de interes 

relaţia de soţi, afini sau rude până la gradul al treilea inclusiv. 

Evaluatorii sunt obligaţi să declare imediat aceste şi alte posibile conflicte de interes. 

 

 

 

Categorii de clasificare 

A (INT) – Reviste de referinţă pentru domeniu, cu o vizibilitate deosebită atât pe plan 

naţional cât şi internaţional. 

B (INT – NAT) – Reviste cu un grad ridicat de impact în domeniu, cu o vizibilitate 

considerabilă mai ales pe plan naţional. 

C (NAT) – Reviste cu un grad mediu de impact în domeniu, destinate preponderent 

mediului academic naţional. 

Pentru includerea în categoriile A şi B, revista trebuie să aibă o vechime de cel puţin 

patru ani şi să figureze în cel puţin o bază de date internaţională relevantă, din state 

ale UE şi OCDE. 

Recunoaşterea şi ierarhizarea unei reviste este acordată pentru o perioadă de patru ani. 

O revistă poate solicita o nouă evaluare în cazul modificării statutului reglementat 

prin punctele 1a – 1d din chestionarul de evaluare. În situaţia în care o revistă este 

retrogradată sau eliminată din bazele de date internaţionale, specificate la punctele 1a 

– 1d din chestionarul de evaluare, CNCS va modifica din oficiu clasificarea revistei. 

 

 

Sunt considerate reviste ştiinţifice cu profil umanist publicaţiile cuprinse în 

următoarele domenii (Panelul 5-Arte şi ştiinte umaniste-CNATDCU): 
 

1. Filologie 

2. Filosofie 

3. Istorie şi studii culturale 

4. Teologie 

5. Arhitectură şi urbanism 

6. Arte plastice 

7. Artele spectacolului (teatru, coregrafie, media, muzică) 
 

 

 

Chestionarul de evaluare. 

 

Chestionarul este completat într-o primă fază de către reviste la poziţiile 1 – 6, prin 

formularul pentru aplicaţii. În faza a două comitetul de evaluatori verifică 

corectitudinea informaţiilor, completează rezultatele evaluării calităţii la poziţiile 7 – 

8. 

La evaluarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor colegiului de redacţie, 

referenţilor şi autorilor vor luate în considerare următoarele criterii: 1) numărul de 

intrări ale cărţilor de autor, dicţionarelor/enciclopediilor, ediţiilor critice de izvoare cu 

dificultate deosebită de editare şi volumelor colective în cataloagele on-line ale 



bibliotecilor naţionale, universitare şi ale institutelor de cercetare din România, 

Republica Moldova, din state membre ale Uniunii Europene sau din state membre ale 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; 2) studii publicate în reviste 

indexate Web of Science, SCOPUS sau incluse în European Reference Index for the 

Humanities (ERIH); 3) citări în reviste indexate Web of Science; 4) citări în platforma 

de căutare Google Scholar (http://scholar.google.ro). 

Pentru calcularea nivelului performanţelor ştiinţifice ale membrilor colegiului de 

redacţie, referenţilor şi autorilor, comitetul de evaluare va utiliza listele de publicaţii 

depuse la dosarele de evaluare şi informaţiile disponibile public. 

 

 

Criteriu Punctaj 

1a. Este indexată revista în Web of 

Science Thomson Reuters, ? 

Vă rugăm să indicaţi adresa URL. 

 

Recunoaştere şi clasificare automată * 

pentru revistele indexate ISI-Web of 

Science sau se acordă 70 de puncte. 

 

1b. Este inclusă revista în European 

Reference Index for the Humanities 

(ERIH)? 

Vă rugăm să indicaţi adresa URL. 

Categoria A (INT1): recunoaştere şi 

clasificare automată 

Categoria B (INT2): recunoaştere şi 

clasificare automată sau 45 puncte 

Categoria C (NAT): recunoaştere şi 

clasificare automată sau 25 puncte 

1c. Este inclusă revista în baza de date 

SCOPUS? 

Vă rugăm să indicaţi adresa URL. 

Da – 45 puncte 

1d. Este inclusă revista în alte baze de 

date internaţionale relevante, din state 

ale Uniunii Europene (UE) şi 

 Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE))? Vă 

rugăm să le specificaţi, indicând paginile 

web. 

Da - 10 puncte (se punctează o singură 

bază de date) 

2. Numărul bibliotecilor din afara 

României, din state membre ale UE şi 

OCDE, care achiziţionează revista sau o 

primesc în cadrul schimbului de 

publicaţii. 

Vor fi luate în consideraţie următoarele 

biblioteci: 

1) biblioteci naţionale; 2) biblioteci ale 

academiilor naţionale; 3) biblioteci 

universitare; 4) biblioteci ale unor 

institute de cercetare de specialitate. 

Se vor depune confirmări de recepţie a 

exemplarelor de către respectivele 

biblioteci, sau va fi indicată adresă URL a 

catalogului on-line unde se regaseste 

numele revistei. 

 

Se acordă câte un punct pentru fiecare 

bibliotecă, dar nu mai mult de 20 puncte. 



3. Numărul bibliotecilor din România şi 

Republica Moldova care achiziţionează 

revista sau o primesc în cadrul 

schimbului de publicaţii. 

Vor fi luate în consideraţie următoarele 

biblioteci: 

1) Biblioteca Naţională a României; 2) 

Biblioteca Naţională a Republicii 

Moldova; 3) Biblioteca Academiei 

Române şi bibliotecile afiliate acesteia, 

inclusiv ale institutelor de cercetare; 4) 

Biblioteca Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova şi bibliotecile afiliate 

acesteia, inclusiv ale institutelor de 

cercetare; 5) bibliotecile centrale ale 

universităţilor acreditate din cele două 

ţări. 

Se vor depune confirmări de recepţie a 

exemplarelor de către respectivele 

biblioteci, sau va fi indicată adresă URL a 

catalogului on-line. 

Pentru revistele on-line se vor indica 

adresele URL ale bibliotecilor care oferă 

acces la respectiva revistă. 

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare 

bibliotecă, dar nu mai mult de 10 puncte 

4. Vechimea revistei. (se consideră anii 

de apariţie efectivă) 

Peste 50 ani: 10 puncte 

25 – 49 ani: 7,5 puncte 

10 – 24 ani: 5 puncte 

4 – 9 ani: 2,5 puncte 

1 – 3 ani: 0 puncte 

 

5. Ponderea articolelor (rezumatelor, in 

cazul revistelor din domeniul filologiei) 

în limbi de circulaţie internaţională 

(engleză, franceză, germană, rusă, 

spaniolă, italiană) sau în alte limbi străine 

specifice domeniului revistei. 

Peste 75%: 10 puncte 

50% – 75%: 7,5 puncte 

25% – 50%: 5 puncte 

10% – 25%: 2,5 puncte 

0% – 10%: 0 puncte 

6. Poate fi accesată revista on-line prin 

baze de date indexate din state membre 

ale UE şi OCDE? 

Vă rugăm să indicaţi adresa URL. 

Da - 10 puncte (abonament sau open-

access) 

7. Nivelul performanţei ştiinţifice a 

directorului / editorului şef al revistei şi a 

unui alt membru al redacţiei. 

0 – 10 puncte 

 

8. Evaluarea calităţii revistei, după: 

a) nivelul ştiinţific al articolelor (0-10 

puncte; se va avea în vedere nivelul 

științific mediu al articolelor publicate); 

b) nivelul științific al celor mai bune două 

articole, nominalizate de redacție (0-10 

puncte); 

0 – 35 puncte. 



c) calitatea procedurii interne de asigurare 

a calității, evaluată pe baza descrierii 

procedurii de peer-review și a listei 

evaluatorilor (0-5 puncte) 

d) publicarea de recenzii critice (0-5 

puncte); 

e) acurateţea tehnico-redacţională, 

prezentarea grafică şi actualizarea paginii 

web a revistei (0-5 puncte). 

Punctaj general XXX 

Categorie X 

 

Pentru includerea în categoria A (INT) este necesară acumularea unui punctaj general 

de 100 puncte, dintre care a cel puţin 10 puncte la rubrica 2 (pentru revistele ce 

nu pot fi consultate full-text, open access, pe internet) şi a cel puţin 30 puncte la 

rubricile 7 şi 8 din chestionarul de evaluare. 
Pentru includerea în categoria B (INT – NAT) este necesară acumularea unui punctaj 

general de 70 puncte, dintre care a cel puţin 10 puncte cumulate la rubricile 2 şi 3 

(pentru revistele ce nu pot fi consultate full-text, open access, pe internet) şi a cel 

puţin 25 puncte la rubricile 7 şi 8 din chestionarul de evaluare. 
Pentru includerea în categoria C (NAT) este necesară acumularea unui punctaj 

general de 40 puncte, dintre care a cel puţin 5 puncte cumulate la rubricile 2 şi 3 

(pentru revistele ce nu pot fi consultate full-text, open access, pe internet) şi a cel 

puţin 20 puncte la rubricile 7 şi 8  din chestionarul de evaluare. 

 

*Echivalarea automată a calităţii revistelor indexate Web of Science este următoarea: 

CNCS A (INT): 

Science Citation Index (scor relativ de influenţă >= 0,5) 

Social Sciences Citation Index (scor relativ de influenţă >= 0,25) 

Arts & Humanities Citation Index Citation Index. 

CNCS B (INT - NAT): 

Science Citation Index (scor relativ de influenţă 0,25 - 0,5) 

Social Sciences Citation Index (scor relativ de influenţă 0,1 - 0,25) 

 

Echivalarea automată a calităţii revistelor indexate în European Reference Index for 

the Humanities (ERIH) este următoarea: 

CNCS A (INT): revistele incluse în categoria ERIH INT 1; 

CNCS B (INT - NAT): revistele incluse în categoria ERIH INT 2 

CNCS C (NAT): revistele incluse în categoria ERIH NAT 

 

Echivalarea automată a calităţii revistelor indexate WoS şi ERIH se operează doar la 

solicitarea aplicantului, prin completarea unui formular-tip. 


