Procedura de evaluare a editurilor pentru obținerea recunoașterii CNCS
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1. (1) Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor art.3 alin.(2) lit.(i) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare (ROF) a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), aprobat prin Ordinul
Ministrului Cercetării și Inovării nr.213/2017.
(2) Domeniile pentru care se poate face evaluarea pentru obținerea recunoașterii CNCS sunt următoarele:
1. Matematică și științe ale naturii,
2. Științe inginerești,
3. Științe biologice și biomedicale,
4. Științe sociale,
5. Științe umaniste și arte,
6. Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.
(3) Editurile recunoscute CNCS se publică pe pagina CNCS.

Capitolul II
Criterii de evaluare și punctaje maxime
Art.2. (1) Criteriile de evaluare și punctajele maxime pentru fiecare criteriu sunt următoarele:
a) Prezentarea a 10 cărți (titluri) de specialitate din domeniu, cele mai reprezentative, publicate în ultimii
5 ani, anteriori anului depunerii dosarului (maxim 30 puncte).
b) Numărul mediu de biblioteci internaționale sau naționale unde sunt indexate cărțile de specialitate
prezentate la Pct.a) („link”-uri la cataloagele online unde figurează numele editurii, capturi de ecran,
câte 0,5 puncte pentru fiecare bibliotecă, maxim 10 puncte).
c) Folosirea sistemului “peer review”: descrierea procedurii, lista referenților cu indicarea afilierii
instituționale și a datelor de contact, prezentarea referatelor “peer review” anonimizate pentru cărțile
de la Pct.a), prezentarea rapoartelor de similitudine pentru cele 10 cărți de la Pct.a) (maxim 20
puncte).
d) Evaluarea paginii „web” a editurii (maxim 10 puncte).
e) Modalitățile de difuzare, cu respectarea obligației de depozit legal - dovada pentru ISBN-urile cărților
prezentate la Pct.a): adresa unei librării „online”, contracte cu firme de difuzare, centre proprii de
difuzare, expunerea „online” a cărților publicate. Declarație pe proprie răspundere a editurii pentru
cărţile prezentate la Pct.a) privind tirajul sau nr. cărţi e-book cumpărate și descărcate (maxim 10
puncte).
f)

Editarea de reviste (maxim 20 puncte), astfel:
(i) Editarea de reviste indexate „WoS” sau „Scopus” pe domeniul solicitat (maxim 20 puncte);
(ii) Editarea de reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute de comisia specialitate
CNATDCU din domeniul pentru care se solicită evaluarea (maxim 10 puncte).

(2) Punctajul total este de maxim 100 puncte.
(3) Punctajul final se calculează ca media aritmetică, rotunjită, fără zecimale, a punctajelor totale acordate
de doi evaluatori numiți de comisia pentru edituri a CNCS.

(4) Standardul minimal obligatoriu pentru recunoașterea CNCS a editurii evaluate este de 70 puncte.
Art.3. Plagiatul dovedit pentru o carte publicată în perioada supusă evaluării (ultimii 5 ani, anteriori
depunerii cererii) conduce la anularea recunoașterii. Anularea recunoașterii se face pe baza de vot, de
către CNCS.

Capitolul III
Calendar
Art.4. (1) Depunerea solicitărilor se face în regim continuu, comunicarea rezultatelor evaluării facându-se
în maxim 4 luni de la depunerea cererii. Aprobarea rezultatelor evaluării se face pe baza de vot, de către
CNCS.
(2) Rezultatul evaluării se comunică editurii solicitante.
Art.5. Contestațiile se depun în maxim 7 zile lucrătoare ulterioare comunicării rezultatelor și vor fi
analizate de către o comisie de specialiști formată din trei membri, numită de către CNCS. Termenul de
soluționare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Capitolul IV
Conținutul solicitării de evaluare
Art.6. În vederea recunoașterii CNCS, solicitarea trebuie să conțină informațiile despre editură,
documentele necesare evaluării și documentele auxiliare.
a) Informații despre editură:
(i) datele de contact ale editurii,
(ii) “link”-ul către pagina “web” a editurii,
(iii) act de identitate a persoanei autorizate să reprezinte legal editura, în copie.
b) Documentele necesare evaluării:
(i) 10 cărți încărcate “online” în format pdf. Nu se acceptă fișiere pdf scanate.
(ii) Document în format pdf conținând “link”-urile către cataloagele „online” unde figurează cele 10
cărți prezentate.
(iii) Lista conținând „link”-urile către cele 10 cărți evaluate, de pe pagina Bibliotecii Naționale, sau un
document doveditor din partea Bibliotecii Naționale privind respectarea obligației de depozit
legal. Alte dovezi acceptate privind modalitățile de difuzare sunt: adresa unei librării “online”,
contracte cu firme de difuzare, centre proprii de difuzare, expunerea “online” a cărților publicate.
(iv) Referatele anonimizate și rapoartele de similitudine pentru cele 10 cărți de la Pct.(i), în format
pdf.
(v) Documentul privind descrierea procedurii “peer-review” și lista referenților folosiți de editură în
perioada de evaluare, cu indicarea afilierii instituționale și a datelor de contact ale acestora.
(vi) Titlurile revistelor editate în perioada de evaluare.
(vii) „Link”-urile doveditoare pentru indexarea revistei editate, vizibile în „WoS”, „Scopus”.
c) Documente auxiliare:
(i) cerere de solicitare a recunoșterii, semnată de reprezentantul legal al editurii;
(ii) declarație pe proprie răspundere a editurii pentru cărţile prezentate la art (1) lit.b) pct.(i) privind
tirajul sau numărul de cărţi în format electronic (“e-book”) cumpărate și descărcate.
(iii) opis cu documentele transmise.

