
1/1 
 

 

Consideraţii generale şi precizări ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice asupra 

contestaţiilor şi comentariilor primite în cadrul competiţiei 2011  

la proiectele PCE, TE şi PD 

 

1. Dacă la data limită de depunere a aplicaţiei revista era indexată în Web of Science/ISI, dar 
articolul menţionat în aplicaţie nu apărea încă în Web of Science/ISI, articolul nu a fost luat în 
calcul pentru eligibilitate. Articolul trebuia să fie vizibil în Web of Science la data limită de 
depunere a aplicaţiei, nu ulterior. 

2. Dacă la data limită de depunere a aplicaţiei biblioteca era indexată în WorldCat, dar cartea 
menţionată în aplicaţie nu apărea încă în WorldCat  - chiar daca era indexată de bibliotecă -, 
cartea nu a fost luată în calcul pentru eligibilitate. Bibliotecile pot publica uneori în WorldCat 
doar o parte din cărţile indexate de ele. Cartea trebuia să fie vizibilă în WorldCat la data 
limită de depunere a aplicaţiei, nu ulterior. 

3. Prin „biblioteci universitare” s-au înţeles bibliotecile care se definesc ca atare, indiferent dacă 
în nume apare sau nu termenul de „universitate”. Nu au fost considerate biblioteci 
universitare acele biblioteci care sunt naţionale, ale unor organizaţii/instituţii, publice sau 
private, altele decât universităţile, sau de altă natură, chiar dacă acestea colaborează cu 
universităţi, permiţând, spre exemplu, accesul studenţilor acestora. 

4. După afişarea rezultatelor contestaţiilor au fost analizate doar comentariile referitoare la 
propria aplicaţie, nu la aplicaţia altor colegi. 

5. Analiza eligibilităţii s-a efectuat exclusiv pe datele încărcate de candidat în sistemul online. 
Orice eroare, necorectată până la data limită de depunere a aplicaţiei, a avut consecinţe 
asupra analizei eligibilităţii. Nu au fost acceptate modificări ulterioare acestei date, 
schimbarea încadrării articolelor în Web of Science, înlocuirea articolelor neeligibile cu altele, 
înlocuirea mentorilor sau a articolelor acestora. 

6. Calitatea de autor principal, prim autor, autor corespondent sau situaţia de contribuţie egală 
a unor co-autori sunt definite clar în articole. Nu au fost luate în considerare scrisorile de 
recunoaştere a calităţii de co-autor principal, semnate de alţi autori ai lucrărilor depuse 
pentru eligibilitate. 

7. Încadrarea lucrărilor pe categorii s-a făcut cu respectarea strictă a prevederilor şi definiţiilor 
din pachetele de informaţii. De pildă, pentru ştiinţele umaniste şi sociale, au fost considerate 
„cărţi de autor” doar acele lucrări care sunt definite ca atare prin punctele 1 şi 2 ale criteriilor 
de eligibilitate. Nu au fost luate în considerare cataloagele şi albumele de expoziţii, hărţi, sau 
articolele de mici dimensiuni publicate în enciclopedii, lexicoane sau dicţionare. 

8. S-a verificat atent dacă toate revistele declarate ca fiind indexate Web of Science şi ERIH se 
regăsesc în bazele de date respective şi la categoria declarată în aplicaţie. În timpul 
verificărilor au fost constatate mai multe încadrări greşite, astfel de abateri reprobabile fiind 
aduse la cunoştinţa aplicanţilor. 
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