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PREMIEREA REZULTATELOR  CERCETĂRII - ARTICOLE  
 

Identificator: PN-II-RU-PRECISI-2015-9 

 

 
 

1. Scop:  

Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti prin 

recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din 

fluxul ştiinţific principal internaţional. 

 

2. Participanţi:  

- cercetători afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste 

indexate de Thomson Reuters în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences 

Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & 

Humanities”).  

 

3. Criterii de eligibilitate:  

- articolul conţine menţiunea afilierii la o instituţie din România a autorilor care solicită 

premierea; 

- se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI care au încadrarea “document type” 

(1) “article”; (2) “review”;  

- pentru a fi premiat, articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din 

platforma www.webofknowledge.com. 

 

Notă:  

- nu se vor lua în considerare pentru premiere lucrările având încadrarea “document type” 

„Article; Proceedings Paper”, „Article; Book Chapter”, “Review Book Chapter” sau alte 

combinaţii multiple. 

- se premiază articole publicate în anul 2015 (conform Pachetului de informaţii – 2015) sau 

articolele publicate în 2014 (conform Pachetului de informaţii – 2014), care nu au mai 

beneficiat de premiere;  

- premiul se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului 

(2014 sau 2015) şi numărul de autori. 

 

 

 

http://www.webofknowledge.com/
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4. Premiere: 

4.1 Premiere articole publicate în 2014 care nu au mai beneficiat de premiere 

Premierea se face conform metodologiei aplicate în cadrul competiţiei 2014 pentru articolele 

publicate în anul 2014: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3906/Pachet-de-informatii_Premiere-

articole_2014.html. 

 

Notă:  

- articolele depuse în competiţia 2014 şi care nu au beneficiat de premiere, nefiind vizibile în 

Web of Science Core Collection la momentul evaluării, se pot reînscrie în competiţia 2015. 

 

4.2 Premiere articole publicate în 2015 

4.2.1 Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded şi Social 

Sciences Citation Index, sumele alocate pentru premiere se diferenţiază în funcţie de rangul 

revistei în cadrul unui subdomeniu ştiinţific, calculat în funcţie de factorul de impact (IF – “impact 

factor”) sau scorul de influenţă (AIS - ”article influence score”) al revistei. Pentru premiere se ia în 

calcul încadrarea cea mai bună (funcţie de IF sau AIS). 

Încadrarea revistelor pe subdomenii se face conform Thomson Reuters. În cadrul fiecărui 

subdomeniu, revistele cu factor de impact nenul sau scor de influenţă nenul se ordonează 

descrescător. Revistele aflate printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în 

“zona roşie”. Revistele aflate printre primele 50%, dar nu printre primele 25% în cadrul unui 

subdomeniu se consideră a fi în “zona galbenă”.  

În cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii se va lua în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă din punct de vedere al premiului acordat.  

Se recomandă participanţilor la competiţie să verifice încadrarea. 

Se vor acorda următoarele premii:  

- 4.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în primul sfert (“zona roşie”) din 

 subdomeniul respectiv; 

- 2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în al doilea sfert (“zona galbenă”) 

din subdomeniul respectiv. 

Se vor lua în considerare factorii de impact sau scorurile de influenţă calculaţi / calculate de 

Thomson Reuters în Journal Citation Reports 2014 (publicat de Thomson Reuters în 2015). 

Încadrarea revistelor în cele două zone, roşie şi galbenă, este publicată în cadrul secţiunii “Resurse 

Umane – Premierea Rezultatelor Cercetării” din site-ul web al UEFISCDI, adresa:  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4179/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2015.html 

 

 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3906/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2014.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3906/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2014.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4179/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2015.html
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4.2.2 Pentru articole publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index: 

- 2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă care este indexată în Arts & Humanities Citation 

Index de cel puţin 5 ani (aceste reviste sunt cele care au articole publicate în anul 2010 sau anterior 

şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index).  

Lista acestor reviste este publicată în cadrul secţiunii “Resurse Umane – Premierea Rezultatelor 

Cercetării” din site-ul web al UEFISCDI, adresa:  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4179/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2015.html 

 

4.2.3 Se acordă 20.000 lei pentru un articol publicat în revistele Nature, Science sau in reviste 

din Grupul Nature aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzator. 

Notă:  

- un articol publicat în mai multe reviste se premiază o singură dată. 

 

5. Alte precizări: 

- În cazul revistelor indexate, atât în Arts & Humanities Citation Index, cât şi în Science Citation 

Index Expanded sau Social Sciences Citation Index, se va lua în considerare încadrarea cea 

mai favorabilă din punct de vedere al premiului acordat. Se recomandă participanţilor la 

competiţie să verifice încadrarea.  

- Suma acordată fiecărui autor afiliat unei instituţii din România al unui articol se calculează prin 

divizarea sumei acordate articolului la numărul de autori din România ai articolului.  

- Sumele acordate reprezintă premii şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare. 

 

6. Buget: 

 Pentru anul 2015, bugetul maxim alocat este de 11.000.000 lei. 

 

7. Prezentarea cererilor de finanţare: 

Cererile de finanţare se completeaza in platforma web – www.uefiscdi-direct.ro.  

Cererile de finanţare completate se tipăresc, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă 

pe platformă în secţiunea dedicată (pentru asumarea datelor declarate în platformă). 

Cererea de finanţare se depune de un singur autor. Astfel, în cererea de finanţare trebuie să fie 

trecute datele personale valide ale tuturor coautorilor din România ai articolului respectiv. 

 

8. Procedura de evaluare: 

Finanţarea se face pe baza unei evaluări de tip admis/respins.  

Validarea acordării premiului se face de către personalul UEFISCDI prin completarea Fişei de 

validare – Anexa 2. Se declară admise pentru premiere, cererile care îndeplinesc toate criteriile de 

eligibilitate impuse.  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4179/Pachet-de-informatii_Premiere-articole_2015.html
http://www.uefiscdi-direct.ro/
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Rezultatele evaluarii cererilor de finanţare se vor publica pe site-ul UEFISCDI. 

Notă: 

- cererile de finanţare ale căror articole nu sunt vizibile în Web of Science Core Collection 

(www.webofknowledge.com) la data publicarii listelor cu rezultatele finale sunt declarate 

neeligibile. 

 

 

9. Calendar: 

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2015 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, 

până la data de 28 noiembrie 2015.  

Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor; rezultatele se vor publica pe 

site-ul UEFISCDI. 

Cererile admise vor fi plătite după publicarea rezultatelor, în ordinea admiterii lor, în limita 

fondurilor disponibile, până la epuizarea bugetului alocat anului 2015. 

http://www.webofknowledge.com/
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Anexa 1 – Cererea de finanţare 

 

1. Titlul articolului 

2. Tip premiere (conf. pct.3) 

3. Subdomeniul ştiinţific în care se încadrează revista, conform Thomson Reuters (Web of 

Science Category) – încadrarea revistei se face în subdomeniul favorabil din punct de vedere al 

premierii 

4. Incadrarea articolului:  

- Zona roşie  4.000 lei  

- Zona galbenă  2.000 lei  

- Nature / Science / Grup Nature  20.000 lei  

- Arts & Humanities  2.000 lei  

5. Date despre articol: titlul revistei, ISSN, volum (număr), pagina, anul publicării (2014/2015)  

6. Număr autori afiliaţi unor instituţii din România 

7. Număr autori afiliaţi unor instituţii din străinătate 

8. Articole publicate în aceeaşi revistă în 2014 (Da / Nu) 

8.1 Nr. articole publicate în aceeaşi revistă în 2014 

8.2 Date despre articole: titlul/ accession number (wos:……………) 

9. Datele personale valide ale autorilor afiliaţi unor instituţii din România (nume, prenume, 

instituţie, e-mail personal, nr. telefon personal, CNP, Cod IBAN personal, Cod ORCID-

www.orcid.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.orcid.org
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 FISA DE VALIDARE 
 pentru acordarea premiului 

 
 1.  Nr. Inregistrare:     

 2.  Titlul Articolului:  

 3.  Revista:   

 4.  ISSN:   

 5.  Tip premiere:  

 6.  Subdomeniul ISI:  

 7.  Tip Document:  Article 
  

 
 
  Review 

 
 

 Conform    Neconform  

 8.  Incadrarea premiului:  zona roşie   

 zona galbenă  

 Nature / Science/ Grup Nature  

 Arts & Humanities  

 Conform    Neconform  

 9.  Nr. de autori afiliati unor institutii din Romania:  

 Conform   Neconform  

 10.  Nr. de autori afiliati unor institutii din 
strainatate: 

 

 Conform   Neconform  

 11. Articole ale autorilor publicate in aceeasi revista:   

 Conform     Neconform   

 12. Anul publicarii:  2014   

 2015  

 Conform     Neconform  

 13. Articolul nu a mai fost  premiat: 
 

  

 Conform    Neconform  
 

 

Stadiul final (A/R)     Admis  Respins 

Observatii referitoare la eligibilitate (daca  este 
cazul) 

 
 

 

Ofiter UEFISCDI       DATA:  
  Nume, prenume:        
  Semnatura,             

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  


