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Stimaţi colegi editori,
O dată cu afişarea rezultatelor finale (http://www.cncs-nrc.ro/evaluareapublicatiilor-stiintifice/rezultate-revisteedituri-2012/), s-a încheiat procesul de
evaluare a revistelor şi editurilor cu profil umanist din România, competiţia 2012.
Elaborate în urma unei dezbateri publice, inclusiv a unor întâlniri ale Comisiei de
Ştiinţe Umaniste a CNCS cu editori şi cercetători din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi,
pachetele de informaţii au integrat numeroase sugestii venite din partea comunităţii
academice, atât pe palierul scientometric, cât şi pe cel al evaluării calitative.
Menţionăm că informaţiile scientometrice, puse la dispoziţie de către aplicanţi, au fost
verificate de către Biroul de Scientometrie şi Biblioteci Universitare al Unităţii
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării, în timp ce analiza calitativă a fost asigurată de către experţi din cele şapte
domenii de cercetare umanistă, selectaţi în urma unui apel public deschis de către
CNCS (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/apel_CNCS.pdf), dintre
cercetători români şi străini care respectă standardele de minimă eligibilitate stabilite
prin pachetele de informaţii. Repartizarea către evaluatori a aplicaţiilor a avut loc
aleatoriu, pe cele şapte domenii, Comisia de Ştiinţe Umaniste verificând doar
respectarea normelor legale în vigoare privind conflictele de interes. Astfel,
rezultatele finale reflectă situaţia scientometrică a aplicaţiilor şi punctajele acordate de
către evaluatori. Lista experţilor implicaţi în evaluările din acest an este disponibilă la
adresa:
http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2012/12/evaluatori.Edituri.Reviste.2012xls.pdf
Comisia de Ştiinţe Umaniste îşi exprimă şi pe această cale aprecierea pentru
activitatea dumneavoastră editorială, în special pentru eforturile pe care le depuneţi în
vederea atingerii unor standarde de calitate competitive pe plan naţional şi
internaţional. Apreciem şi încurajăm implementarea şi respectarea normelor de
asigurare a calităţii prin evaluări „peer review” şi o mai bună distribuţie a publicaţiilor
dumneavoastră. Având în vedere obiectivele şi condiţiile stabilite prin pachetele de
informaţii, dar şi sugestiile şi observaţiile venite din partea dumneavoastră, inclusiv
prin contestaţii, Comisia de Ştiinţe Umaniste va monitoriza în perioada următoare
respectarea de către toate editurile şi revistele umaniste indexate CNCS a standardelor
de calitate şi a condiţiilor de participare la competiţii. Suntem convinşi că aceste
măsuri, dublate de continuitate şi stabilitate, vor contribui la creşterea semnificativă în
următorii ani a nivelului de calitate al publicaţiilor umaniste româneşti.
Vă rugăm să primiţi, stimaţi colegi, asigurarea deosebitei noastre consideraţii.
Comisia de Ştiinţe Umaniste a CNCS.
Preşedinte,

CS II, dr. Flavius Solomon

