
Ghid pentru depunerea on-line a aplicaţiilor pentru evaluarea  

Revistelor sau Editurilor din domeniul Ştiinţelor umaniste 

 

Webpage: www.uefiscdi-direct.ro 
 
Pasul 1. Autentificare 

 
 

Click pe din meniul afişat în partea stângă. 
 

În  selectaţi “Persoană Juridică” apoi completaţi datele instituţiei sub egida 
căreia este publicată revista sau îşi desfăşoară activitatea editura (CF=codul fiscal). Toate 
câmpurile sunt obligatorii. Adresa de e-mail trebuie sa fie validă şi să nu fi fost folosită pe 
platforma UEFISCDI pentru un cont de “Persoană fizică”. După completarea datelor se apasă 
butonul . 

După apăsarea butonului va fi afişată parola care va fi folosită pentru conectare la 
platforma de depunere a aplicaţiei de evaluare, atât în zona paginii web, cât şi pe adresa de e-
mail folosită la crearea contului. 

Revenind la pagina principală sau apăsând butonul  se deschide formularul de 
acces. Se vor completa cele doua câmpuri cu adresa de e-mail folosită la crearea contului şi 
parola primită.  

În cazul în care parola a fost uitată, aceasta poate fi recuperată apăsând butonul 

 . Pentru recuperarea parolei se va completa adresa de e-mail folosită la crearea 
contului. 
 

Pasul 2. Înregistrarea unei aplicaţii de evaluare 
În meniul din stânga veţi regăsi două zone de interes “Solicitare evaluare”, atât pentru 

edituri, cât şi pentru reviste. 
După apăsarea butonului “Solicită Evaluarea” atât pentru Edituri, cât şi pentru Reviste 

se trece la completarea informaţiilor necesare pe secţiuni. După completarea informaţiilor 



dintr-o secţiune se va apăsa butonul . Pentru comutarea între subsecţiuni se vor folosi 
butoanele sau . 

În secţiunea “Încărcare documente” se vor ataşa documente în format pdf utile în 
procesul de evaluare. 

După finalizarea completării datelor necesare din primele secţiuni se va accesa ultima 
secţiune, cea pentru Finalizarea Solicitării de Evaluare. În această secţiune, înainte de a finaliza 
aplicaţia se poate face o verificare a acesteia prin apăsarea butonului . Prin apăsarea 
acestui buton se pot vedea datele introduse şi eventualele câmpuri obligatorii necompletate. 

Pentru a reveni în zona unde trebuie corectate/completate date, se va folosi meniul cu 
etapele parcurse (meniul orizontal): 
Informatii generale editura | Carti stiintifice | Sistem 'peer review' | Legaturi internationale | Incarcare 
Documente | Finalizare 
sau  

 
 

Prin apăsarea butonului se înregistrează aplicaţia dumneavoastră şi  
primiţi un cod CNCS. Daca nu aţi făcut „verificarea“ în prealabil, sunteţi anunţaţi cu privire la 
anumite câmpuri necompletate sau incorecte dacă acestea există. 

În cazul în care aplicaţia dumneavoastră a fost completată corect, mesajul, în urma 
apăsării butonului de finalizare a solicitării, va arăta ca în imaginea de mai jos (trebuie să apară 
cele două coduri alocate de platformă): 

 
 
NOTĂ: 
Pentru o nouă aplicaţie, pe un alt domeniu, reluaţi procesul de la faza „solicitare evaluare“, 
datele generale fiind păstrate de la aplicaţia anterioară. 
 
Persoana de contact: 
Victor VELTER-expert UEFISCDI 
victor.velter@uefiscdi.ro 
021.30.80.540 

https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_EN1@all/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=a7df46e2470959936664e4f9e624e5ba
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Carti@all2/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=8001f5e904e5f5317a7970e596ea0f22
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Peer@all3/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=5789de7f59b982564d4589bd2d7faa8c
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Legaturi@all4/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=00f8f1ebeec8fb4c7b1bda256fa1ecd9
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Upload@upload/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=3a11308a2124b7771f56510ab2531910
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Upload@upload/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=3a11308a2124b7771f56510ab2531910
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php?&we=module.main.program.acreditari.aed201207.inregistrare&wf=dGFCall&nf=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Finalizare@finalizat/org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main&nfk=org_pncdi_program_acreditari_aed201207_inregistrare_Main.path&wtok=54f329178440cb494f1f99767975ffcf&wchk=73187a8fb046eac52c6a9e74c15992d6

