Program de evaluare şi ierarhizare a editurilor şi revistelor ştiinţifice
româneşti din domeniul ştiinţelor umaniste în vederea obţinerii recunoaşterii
profilului şi standardului academic din partea Consiliului Naţional al Cercetării
Ştiinţifice
Principii şi aplicaţii

1. Definiţia „evaluării” şi „ierarhizării”. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice oferă
editurilor şi revistelor ştiinţifice româneşti din domeniul ştiinţelor umaniste posibilitatea de a
fi evaluate şi ierarhizate potrivit nivelului calităţii şi impactului ştiinţific, în vederea folosirii
rezultatelor ca reper pentru evaluarea ştiinţifică a cercetătorilor care derulează proiecte de
cercetare finanţate din bugetul de stat.
2. Argumentarea nevoii evaluării şi ierarhizării. Numărul editurilor şi revistelor recunoscute
de organisme anterioare ale CNCS nu corespunde nici realităţii producţiei ştiinţifice, nici
standardelor aşteptate, nici vizibilităţii naţionale şi internaţionale a cercetării româneşti
publicate sub formă de monografii, ediţii critice, volume colective, studii şi articole.
3. Scopul evaluării şi ierarhizării editurilor şi revistelor ştiinţifice româneşti este stabilirea
unui control strict al calităţii publicaţiilor româneşti şi creşterea vizibilităţii lor internaţionale.
4. Criterii şi principii. Procesul de evaluare este asemănător celor folosite de instituţii
ştiinţifice internaţionale şi de către statele membre ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OCDE: 1) includerea publicaţiilor în baze de date
prestigioase 2) respectarea procedurii de evaluare colegială în selectarea cărţilor / articolelor
pentru publicare; 3) difuzarea rezultatelor cercetării şi în afara spaţiului ştiinţific şi cultural
naţional, prin (a) folosirea pentru publicarea rezultatelor cercetării şi a limbilor de circulaţie
internaţională; (b) difuzarea publicaţiilor în biblioteci internaţionale; 4) transparenţa în
activitate, prin întreţinerea unei pagini web şi punerea la dispoziţia evaluatorilor a tuturor
informaţiilor relevante pentru evaluare şi ierarhizare.
5. Modelul evaluării şi ierarhizării este inspirat din 1) bunele practici internaţionale ale
recunoaşterii prestigiului editorial; 2) nevoile specifice româneşti ale încurajării rigorii
publicării de lucrări ştiinţifice; 3) experienţa anterioară în domeniu.
6. Noul concept al evaluării şi ierarhizării vizează recunoaşterea ierarhică diferenţiată pe
categorii (separat pentru edituri şi reviste), conform unor criterii specifice prezentate mai
jos, pe o perioadă limitată la patru ani.
7. Actualizarea listelor se face anual. Pe site-ul CNCS se va anunta perioada de depunere a
aplicatiilor, situatia valabila intr-un an calendaristic fiind cea de la 1 ianuarie a anului
respectiv, valabilitatea unei categorii fiind de 4 ani.

8. Confidenţialitatea: CNCS îşi asumă necesitatea păstrării confidenţialităţii datelor
transmise, pentru a proteja politicile editoriale.
9. Consecinţa imediată a evaluării şi ierarhizării constă în semnarea unui Contract de
colaborare şi eliberarea unui Certificat de recunoaştere.

Evaluarea editurilor
Evaluarea revistelor

