Program de evaluare a editurilor româneşti în vederea obţinerii
recunoaşterii profilului şi standardului academic
din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

Obiectul recunoaşterii îl constituie editurile. O editură poate aplica pentru
recunoaşterea CNCS în unul sau mai multe dintre domeniile umaniste, echivalente
comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Condiţii preliminare de eligibilitate:
1. Încadrarea editurii în cel puţin unul dintre domeniile ştiinţelor umaniste. Se
va depune câte o aplicaţie pentru fiecare domeniu vizat.
2. Existenţa unei pagini web a editurii – 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 editura; 2) titlurile cărţilor din
domeniile ştiinţelor umaniste vizate la evaluare, publicate în ultimii cinci ani (20082012).
3. Folosirea sistemului peer review (descriere procedură; lista referenţilor din
ultimii cinci ani, cu indicarea afilierii instituţionale şi a datelor de contact; mostre de
referate; posibilitatea documentării procesului de evaluare, la solicitare, prin sondaj).
Implicit, sistemul peer review presupune evaluatori externi redacţiei.
4. Respectarea obligaţiei de depozit legal şi trimiterea, începând cu anul 2011,
unui exemplar din fiecare carte tipărită în limba română, din domeniul vizat, la
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
6. CNCS poate revoca recunoaşterea şi ierarhizarea unei edituri în cazul în
care la dosarul de evaluare au fost depuse informaţii false, în cazul constatării
nerespectării condiţiilor de participare la procesul de evaluare, precum şi în cazul
nerespectării condiţiilor asumate conform contractului încheiat cu CNCS ulterior
procesului de evaluare (pentru editurile A şi B).
Sunt considerate edituri cu profil umanist cele care publică în următoarele
domenii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filologie
Filosofie
Istorie şi studii culturale
Teologie
Arhitectură şi urbanism
Arte vizuale
Artele spectacolului (teatru, coregrafie, cinematografie, media şi muzică)

Prezenta recunoaştere nu este singurul instrument de apreciere a valorii unei
publicaţii, întrucât sistemele de evaluare ale CNCS acceptă şi cărţile publicate la alte
edituri, în condiţiile specificate în ruta complementară.
I. Chestionarul de recunoaştere a editurii
Criterii

Barem

1. Prezentaţi 10 cărţi (echivalente: cataloage
din domeniul artelor vizuale, partituri
muzicale) din domeniul pentru care se
solicită recunoaşterea CNCS, inclusiv
culegeri de studii ale unor manifestări
ştiinţifice, publicate în ultimii 5 ani (20082012) (criteriu eliminatoriu)
2. Strategii de durată în promovarea calităţii
ştiinţifice a producţiei editoriale
3. Cinci cărţi cu autori străini în ultimii 5
ani (inclusiv traduceri) pe domeniul
aplicaţiei
4. Folosirea sistemului peer review
(descriere procedură 0-10p; lista referenţilor
0-5p, cu indicarea afilierii instituţionale şi a
datelor
de
contact;
posibilitatea
documentării procesului de evaluare la
solicitarea prin sondaj; prezentarea a trei
dovezi de referate peer review anonimizate
0-5p)
5.
Acurateţea
tehnico-redacţională,
prezentarea grafică şi actualizarea paginii
web a editurii
6. Modalităţi de difuzare (respectarea
obligaţiei de depozit legal-dovada pentru
ultimele 10 ISBN-uri, adresa unei librării
on-line, contracte cu firme de difuzare,
centre proprii de difuzare; expunerea on-line
a cărţilor publicate)
7. Biblioteci internaţionale sau naţionale
care indexează carte ştiinţifică apărută la
editura aplicantă (link-uri la cataloagele online unde figurează numele editurii, capturi
ecran) (1p pentru biblioteci internaţionale şi
0,5p pentru biblioteci universitare din ţară)
8. Edituri străine care au cumpărat dreptul
de traducere a unei cărţi ştiinţifice din
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Nota 1. Se încarcă on-line formatul pdf minim al paginilor descriptive ale
volumului (pagina de titlu, pagina de descriere CIP). Comisia are posibilitatea de a se
documenta cel puţin în fondurile legale ale bibliotecilor pentru întregul volum. Pentru
simplificarea procesului de evaluare, CNCS recomandă încărcarea pe platformă a
cărţilor reprezentative din domeniul aplicaţiei (în format pdf).
Nota 2. Pentru fiecare carte documentată ca plagiat în publicaţii ştiinţifice se
scad câte 30 puncte.
Nota 3. Pentru fiecare carte documentată prin recenzii în publicaţii de
specialitate ca necorespunzătoare standardelor ştiinţifice se scad câte 10 puncte.
Nota 4. Categoriile ierarhice se diferenţiază astfel:
peste 80 = A (dintre care minimum 45 de puncte la rubricile 1, 2, 4 şi 5).
[55-80) = B (dintre care minimum 35 de puncte la rubricile 1, 2, 4 şi 5).
[30-55) =C (dintre care minimum 20 de puncte la rubricile 1, 2, 4 şi 5).
[0-30) = nerecunoscut.

Comitetele de evaluare.
Evaluarea şi ierarhizarea editurilor este efectuată de către comitete de evaluatori,
compuse dintr-un evaluator pentru scientometrie din partea UEFISCDI şi doi experţi
pentru evaluarea calitativă (din România, UE sau OCDE) pentru fiecare dosar evaluat.
Membrii comitetelor de evaluare calitativă sunt selectaţi de către CNCS pe baza
performanţelor ştiinţifice. Pentru evaluarea din 2012, experţii evaluatori 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 edituri, acesta/aceştia va/vor fi înlocuiţi de alţi evaluatori selectaţi de către
CNCS. Evaluatorii sunt obligaţi să declare înaintea distribuţiei spre evaluare a
aplicaţiilor posibilele conflicte de interes.

Calendar pentru evaluarea din 2012
8 – 31mai : Dezbatere publică, întâlniri la Cluj-Napoca, Bucureşti şi Iaşi.
1 – 30 iunie: Afişarea metodologiei 2012 şi adaptarea platformei de încărcare 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.

