Anexa
La Decizia ANCSI nr.9181/4.05.2015

GHID
2015 – Compeţie pentru Subvenţionarea
Literaturii Tehnico Ştiinţifice
.

I Scopul şi obiectivele subvenţionării literaturii tehnico stiinţifice
Conform prevederilor articolului 58, lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare: „din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru
activitatea de cercetare se pot finanţa şi următoarele categorii de cheltuieli: ...f) cheltuieli pentru
subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice;”
În anul 2015, ANCSI primeşte propuneri, din partea editurilor, pentru subvenţionarea parţială a editării
cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific.
II.Categorii de publicaţii pentru care se acorda subvenţii
Pentru susţinerea editării cărţilor si revistelor cu caracter ştiinţific se acordă sprijin financiar diferenţiat în
funcţie de clasificarea acestora, stabilită conform punctajului primit la evaluare.
Se pot acorda subvenţii pentru cărţi şi reviste evaluate după criterii calitative şi incadrate in trei clase
valorice ‚după nivelul punctajului primit la evaluare,astfel:
-de la 8,1-10 puncte ; nivelul

I

-de la 5,1- 8 puncte ; nivelul

II

-de la

III

1- 5 puncte; nivelul

Nivelul sprijinului financiar in funcţie de clasa de punctare este următorul:
i)pentru cărţi
-pentru nivelul I până la 100% finanțare din suma solicitată
- pentru nivelul II până la 80% finanțare din suma solicitată
- pentru nivelul III până la 50% finanțare din suma solicitată

ii)pentru reviste
--pentru nivelul I până la 100% finanțare din suma solicitată
- pentru nivelul II până la 80% finanțare din suma solicitată
- pentru nivelul III până la 50% finanțare din suma solicitată
III.Structura aplicaţiei
III.1)Cerere de finanţare pentru subvenţionarea editării cărţilor-Anexa 1
1. Inregistrare editură şi adresă din partea editurii de solicitare a finanţării/subvenţionării
2. Prezentarea lucrării (cca. 3 pagini) cu motivarea clară a încadrării lucrării în domeniul literaturii
ştiinţifice şi tehnice, enunţarea unor cărţi reprezentative în domeniu, pe plan mondial, în ultimii 5 ani,
precizarea unor elemente de noutate (conţinut, abordare), în raport cu literatura existentă, arătând cui
se adresează.
3. Cuprinsul lucrării
4. Eşantion capitol lucrare
5. Scurtă prezentare a autorului sau principalilor autori (date relevante din CV-ul acestora) sau link-uri
către pagini web relevante
6. Precizarea tematicii titlului/titlurilor propuse pentru subvenţionare cu încadrarea în următoarele
domenii structurale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

matematică şi ştiinţele naturii
ştiinţe inginereşti
ştiinţe socio-umane
ştiintele vieţii şi ale Pământului (inclusiv mediu)
ştiinţe agricole (agricultură, silvicultură, calitate şi siguranţă alimentară)
ştiinţe medicale

7. Rapoarte de recenzie (existenţa a cel puţin 2 rapoarte)
8. Fişa de calcul economic Antecalcul(conform Anexei 4.1 )
9. Declaraţii
9.1. Declaraţia editorului din care să reiasă că respectivul titlu nu a fost propus spre subvenţionare şi
la Ministerul Culturii şi Cultelor (Fondul Cultural Naţional), sau la alte instituţii publice, sau
declaraţia autorului că lucrarea sau părţi din aceasta nu au fost finanţate parţial sau integral în
cadrul unor contracte pentru proiecte derulate din fonduri publice
9.2. Declaraţie de asumare a răspunderii pentru originalitatea lucrării din partea autorului şi a
editorului
9.3. Declaraţie de eligibilitate insotite de acte doveditoare care sa ateste urmatoarele:
-editorul este persoană juridică română, legal constituită, având prevăzut în obiectul de activitate
editarea de literatură tehnico-ştiinţifică
- editorul nu este declarat conform legii în incapacitate de plată, plăţile sau conturile nu îi sunt blocate
conform unei hotărâri judecătoreşti,…)

III.2)Cerere de finanţare pentru subvenţionarea revistelor-Anexa 2
1. Inregistrare editură şi adresă din partea editurii de solicitare a finanţării/subvenţionării
2. Prezentarea revistei (cca. 2-3 pag.) cu motivarea clară a încadrării acesteia într-unul din
domeniile structurale. Prezentarea va conţine misiunea revistei, anul apariţiei (anul indexării ISI şi
factorul de impact - dacă este cazul), precizarea numărului de autori din străinătate, prezenţa în
baze de date internaţionale de prestigiu şi/sau în cataloage internaţionale şi link-ul la site-ul
respectiv, tradiţia apariţiei, ritmicitatea apariţiei, frecvenţa apariţiei, tiraj, nr.
abonamente/comenzi, dacă face obiectul unor schimburi internaţionale de publicaţii ştiinţifice,
existenţa formatului digital on-line.
Indicarea adresei web pe care se află ultimul număr al revistei.
3. Precizarea tematicii revistei propuse pentru subvenţionare cu încadrarea în unul din următoarele
domenii structurale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

matematică şi ştiinţele naturii
ştiinţe inginereşti
ştiinţe socio-umane
ştiintele vieţii şi ale Pământului (inclusiv mediu)
ştiinţe agricole (agricultură, silvicultură, calitate şi siguranţă alimentară)
ştiinţe medicale

4. Fişa de calcul economic - Antecalcul (conform Anexei 4.2 )
5.Declaraţii

5.1 Declaraţia editorului din care să reiasă că respectiva revistă nu a fost propusă spre
subvenţionare şi la Ministerul Culturii şi Cultelor (Fondul Cultural Naţional), sau la alte
instituţii publice
5.2 Declaraţie din partea editorului de asumare a răspunderii cu privire la respectarea
legii Drepturilor de autor
5.3 Declaraţie de eligibilitate din partea editorului (editorul este persoană juridică română,
legal constituită, având prevăzut în obiectul de activitate editarea de literatură tehnicoştiinţifică; editorul nu este declarat conform legii în incapacitate de plată, plăţile sau
conturile nu îi sunt blocate conform unei hotărâri judecătoreşti)
5.4 Declaraţia editorului cu privire la acceptarea politicii de acces deschis pentru
conţinutul revistei subvenţionate

Documentele privind solicitarea de finanţare vor fi transmise on-line către ANCSI într-un format
ce va fi disponibil la adresa http://www.ancs.ro/finantareliteratura.

IV.Condiţii de eligibilitate şi criterii de evaluare a cererilor de finanţare
IV.1. Fişa de eligibilitate pentru edituri şi publicaţii-Anexa 3.1

a) Eligibilitate instituţională
Eligibilitatea cererilor de finanţare se verifică pe baza următoarelor condiţii:








instituţia aplicantă este persoană juridică română legal constituită şi îndeplineşte cumulativ toate
criteriile de eligibilitate prevăzute în GHID.
instituţia aplicantă are capacitatea şi competenţa necesară şi are prevăzut în obiectul de activitate
editarea literaturii tehnico-ştiinţifice
instituţia aplicantă nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, provenite din
finanţarea unor acţiuni anterioare, rapoarte de decontare discrepante faţă de oferta din fişa
antecalcul, nu se află în lista întocmită de comisie cu aplicanţii care nu pot aplica pe acest
instrument
propunerea respectă structura stabilită prezentul GHID
editorul are pagina web dedicată revistei
editura a depus toate declaraţiile solicitate prin prezentul GHID

b) Eligibilitate publicaţii
 Lucrarea propusă se încadrează în categoria lucrărilor tehnico - ştiinţifice

IV.2 Fişele de evaluare pentru cărţi şi reviste-Anexa 3.2(evaluare individuală) si Anexa 3.3(evaluare
în panel)
Evaluarea cererilor de finanţare se face pe baza următoarelor criterii:










relevanţa şi calitatea lucrării (publicaţia este inclusă în bazele de date internaționale), şi/sau în
cataloage internaţionale centralizatoare de rezumate pe domeniu
prestigiul colectivului editorial (se va urmări funcţia şi gradul ştiinţific sau universitar al
membrilor colectivului, precum şi prezenţa în cadrul colectivului a unor personalităţi din
străinătate
relevanţa lucrărilor tehnico-ştiinţifice (se va urmări dacă sunt publicate lucrări cu autori din
străinătate)
gradul de vizibilitate naţională şi internaţională (se referă la informaţii privind editarea publicaţiei
de universităţi/institute de cercetare recunoscute, difuzarea/publicarea pe plan naţional sau
internaţional, difuzarea publicatiei pe baza de abonament sau comandă, includerea publicaţiei în
schimbul internaţional de publicaţii ştiinţifice, analiza rapoartelor de trafic pe internet pentru
versiunile on-line ale revistelor)
relevanţa domeniului abordat de publicaţie (numărul de cercetători din domeniu, proiecte
internaţionale în domeniu, publicaţii în domeniu în reviste internaţionale).
modul de prezentare a publicatiei - policromie, design, inclusiv calitate prezentare web
Impactul subvenţiei

V Calendarul desfăşurării competiţiei
06.05. 2015 – 08.05. 2015 – Pregătirea documentelor, în vederea încărcării acestora online.
11.05.2015 – 05.06.2015- Încărcarea și înregistrarea online a documentelor lucrărilor pentru care au fost
solicitate subvenții.
8.06.2015 – 03.07.2015. Evaluarea solicitărilor, de către Comisia pentru subvenţionarea literaturii
tehnico-ştiinţifice (SLTS) a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI).
07.07.2015- Transmiterea, la ANCSI , a Listei carţilor/revistelor propuse spre a fi subvenționate.
09.07. 2015- Aprobarea, de către ANCSI, a listei carţilor/revistelor care urmează a fi subvenționate.
Publicarea listei, cu titlurile şi sumele alocate pentru subvenţionare, pe pagina internet a ANCSI, la
adresa www.research.ro, la secţiunea Acţiuni suport – Subvenţionarea Literaturii TehnicoŞtiinţifice. Începerea perioadei de depunere a contractelor, la ANCSI, de către edituri.
24.07. 2015- Încheierea perioadei de depunere a contractelor, la ANCSI, de către edituri.
VI. Bugetul competiţiei
Bugetul alocat competiţiei 2015 pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice este de max. 900.000
lei.
VII. Verificarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate:
a) Verificarea eligibilităţii aplicantului






este persoană juridică română, legal constituită, având prevăzut în obiectul de activitate editarea
literaturii tehnico-ştiinţifice
nu este declarat, conform legii, în incapacitate de plată, plăţile/conturile nu îi sunt blocate conform
unei hotărâri judecătoreşti
nu se face vinovat de declaraţii inexacte, cu rea-credinţă, faţă de autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare în vederea selectării titlurilor propuse pentru subvenţionare
nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare
titlurile propuse nu au mai fost subvenţionate şi nu sunt propuse pentru finanţare altei autorităţi de
stat (nu exista surse de finantare din proiecte/granturi de cercetare)
b) Verificarea eligibilitatii aplicaţiei
1. asigură acces deschis, on-line la „full text” în cazul revistelor subvenţionate
2. Încadrarea tematicii titlurilor propuse pentru subvenţionare în domeniile:






matematică şi ştiinţele naturii
ştiinţe inginereşti
ştiinţe socio-umane
ştiintele vieţii şi ale Pământului
ştiinţe agricole (agricultură, silvicultură, calitate şi siguranţă alimentară)



ştiinţe medicale

3. aplicaţia se depune în termenul limită stabilit prin calendarul competiţiei
4. aplicaţia se depune la adresa menţionată în anunţ
5. aplicaţia conţine toate documentele precizate în prezentul GHID


aplicaţia se depune în platforma de depunere în format electronic.

VIII. Precizări










Rezultatele evaluărilor sunt definitive, nu se admit contestaţii
Lista cu titlurile şi sumele alocate aprobate pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice se
va publica pe pagina de internet a ANCSI: www.research.edu.ro, la secţiunea Acţiuni suport –
Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice
Modelul contractului de finanţare va fi publicat pe pagina de internet a ANCSI :
www.research.edu.ro, la secţiunea Acţiuni suport – Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice
În cazul în care declaraţiile pe proprie răspundere sunt neconforme cu realitatea, ANCSI îşi
rezervă dreptul de a refuza încheierea contractului sau să îl rezilieze oricând pe parcursul derulării
acestuia
La decontarea cheltuielilor pentru lucrările efectuate pe baza contractelor încheiate cu ANCSI, se
vor prezenta ca documente justificative pentru achiziţiile de bunuri şi servicii atât facturile,cât şi
documentele care să ateste efectuarea plăţilor (ordine de plată,...,etc)
Informaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul Comisiei de Subvenţionare a Literaturii
Tehnico-Ştiinţifice, telefon: 021.318.3070, e-mail: daniela.dinica@ancs.ro

Anexa 1

CERERE DE FINANŢARE PENTRU SUBVENŢIONAREA EDITĂRII CĂRŢILOR
EDITURA :
DENUMIREA CĂRŢII:
1. ÎNREGISTRARE EDITURĂ ŞI ADRESĂ DIN PARTEA EDITURII:
2. PREZENTAREA LUCRĂRII ( CCA 3 PAG) :
3. CUPRINSUL LUCRĂRII :
4. EŞANTION CAPITOL LUCRARE :

5. SCURTĂ PREZENTARE A AUTORULUI SAU PRINCIPALILOR AUTORI :

6.PRECIZAREA TEMATICII:

DIRECTOR

REDACTOR ŞEF

DIRECTOR ECONOMIC

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Semnătura

Semnătura

Semnătura

NOTĂ
La cerere se ataşează următoarele documente:
7. RAPOARTE DE RECENZIE ( cel puţin 2 rapoarte)
8. FIŞA DE CALCUL ECONOMIC - Antecalcul (completat conform Anexei 4.1)
9. DECLARAŢII:
9.1 Declaraţia editorului din care să reiasă că respectivul titlu nu a fost propus spre subvenţionare şi la
Ministerul Culturii şi Cultelor (Fondul Cultural Naţional), sau la alte instituţii publice, sau declaraţia
autorului că lucrarea sau părţi din aceasta nu au fost finanţate parţial sau integral în cadrul unor contracte
pentru proiecte derulate din fonduri publice
9.2 Declaraţie de asumare a răspunderii pentru originalitatea lucrării din partea autorului şi a editorului.
9.3 Declaraţie de eligibilitate insotite de acte doveditoare care sa ateste că,editorul este persoană juridică
română, legal constituită, având prevăzut în obiectul de activitate editarea de literatură tehnico-ştiinţifică.
Declaraţiile vor fi semnate de reprezentanţii legali ai editurii şi, după caz, de autor(i).

Anexa 2

CERERE DE FINANŢARE PENTRU SUBVENŢIONAREA REVISTELOR
EDITURA :
DENUMIREA REVISTEI:

1. ÎNREGISTRARE EDITURĂ ŞI ADRESĂ DIN PARTEA EDITURII:

2. PREZENTAREA REVISTEI (CCA 3 PAG) :

3. PRECIZAREA TEMATICII:

DIRECTOR

REDACTOR ŞEF

DIRECTOR ECONOMIC

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Semnătura

Semnătura

Semnătura

NOTĂ
La cerere se ataşează următoarele documente:
4. FIŞA DE CALCUL ECONOMIC–Antecalcul (completat conform Anexei 4.1)
5. DECLARAŢII:
5.1 Declaraţia editorului din care să reiasă că respectiva revistă nu a fost propusă spre subvenţionare şi la
Ministerul Culturii şi Cultelor sau la alte instituţii publice.
5.2 Declaraţia de asumare a răspunderii cu privire la respectarea legii Drepturilor de autor
5.3 Declaraţia de eligibilitate din partea editorului.
5.4 Declaraţia editorului cu privire la acceptarea politicii de acces deschis pentru conţinutul revistei
subvenţionate.
Declaraţiile vor fi semnate de reprezentanţii legali ai editurii.

CC-CDI al ANCSI
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Anexa 3.1

FIŞA DE ELIGIBILITATE pentru EDITURI şi PUBLICAŢII
Denumirea editurii:

1

2

Titlul lucrării :
Declarații3:
Domeniul de evaluare4:

NOTARE
DA
NU

CRITERII DE ELIGIBILITATE (eliminatorii) pentru edituri şi publicaţii
a)Criterii de eligibilitate pentru edituri
1. Instituţia aplicantă este persoană juridică română legal constituită și îndeplinește cumulativ toate criteriile de eligibilitate
prevăzute Îîn GHID
2. Instituţia aplicantă are capacitatea şi competenţa necesară și are prevăzut în obiectul de activitate editarea literaturii tehnicoştiinţifice
3. Instituţia aplicantă nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, provenite din finanţarea unor acţiuni
anterioare, rapoarte de decontare discrepante faţă de oferta din fişa antecalcul, nu se afla în lista întocmită de comisie cu
aplicanţii care nu pot aplica pe acest instrument
4. Propunerea respectă structura stabilită prin GHID
5. Editorul are pagina web dedicată revistei
6. Editura a depus toate declarațiile solicitate prin GHID
b) Criterii de eligibilitate pentru publicaţii
1 . Lucrarea propusă se încadrează în categoria lucrărilor tehnico - ştiinţifice

Propunerile notate cu „NU“
competiţie.

la cel putin un criteriu de eligibilitate, SUNT declarate neeligibile şi eliminate din

EVALUATOR

DATA

SEMNĂTURA
……………………

NOTĂ.
-

Toate criteriile se validează cu DA sau NU .
Solicitarea

1

Denumirea editorului, adresa, CUI
Denumirea lucrarii cu precizarea domeniului in care se incadreaza
SE ATASEAZA OBLIGATORIU declaratiile prevazute în GHID
4
Conform clasificarii din GHID
2
3
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Anexa 3.2

FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ pentru Cărţi şi Reviste
5

Denumirea editurii:
Titlul lucrării :

6

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

CRITERII DE EVALUARE
Relevanţa şi calitatea lucrării (publicaţia este inclusă în bazele de date internaţionale), şi/sau în
cataloage internaţionale centralizatoare de rezumate pe domeniu.
Prestigiul colectivului editorial (se va urmări funcţia şi gradul ştiinţific sau universitar al membrilor
colectivului, precum şi prezenţa în cadrul colectivului a unor personalităţi din străinătate
Relevanţa lucrărilor tehnico-ştiinţifice (se va urmări dacă sunt publicate lucrări cu autori din
străinătate)
Gradul de vizibilitate naţională şi internaţională (se referă la informaţii privind editarea publicaţiei
de universităţi/institute de cercetare recunoscute, difuzarea/publicarea pe plan naţional sau
internaţional, difuzarea publicatiei pe baza de abonament sau comandă, includerea publicaţiei în
schimbul internaţional de publicaţii ştiinţifice, analiza rapoartelor de trafic pe internet pentru
versiunile on-line ale revistelor)
Relevanţa domeniului abordat de publicaţie (numărul de cercetători din domeniu, proiecte
internaţionale în domeniu, publicaţii în domeniu în reviste internaţionale).
Modul de prezentare a publicatiei - policromie, design, inclusiv calitate prezentare web
Impactul subvenției
TOTAL:

C.I.7

P.M.8

0.3

10

0.1

10

0.1

10

0.1

10

0.05

10

0.05
0.3
1

10
10

P.A.9

P.F10

Observaţii şi recomandări:

SUMA PROPUSĂ PT FINANŢARE (V FIN ) -

LEI

EVALUATOR

DATA

SEMNĂTURA
……………………

NOTĂ.
- Satisfacerea criteriilor 1 ÷ 7 se apreciază cu puncte de la 1 la 10,
- Finanţarea propunerilor de manifestări stiintifice se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita bugetului
alocat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
- Obligatoriu, evaluatorul va face o recomandare asupra valorii de finanţare de către autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, ţinând cont de valoarea maximă recomandată de MEN pentru fiecare tip de lucrare, conform formulei de calcul:
VFIN = VMAX

5

11

* P.F./10

Denumirea editorului,adresa,CUI
Denumirea lucrării cu precizarea domeniului în care se încadrează
7
Coeficient de importanţă
8
Punctaj maxim ce poate fi acordat pe criteriu
9
Punctaj acordat de către evaluator (maxim 10 puncte în total)
10
Punctaj final
7
Valoarea solicitată de la bugetul de stat de editor
6
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Anexa 3.3

FIŞA DE EVALUARE ÎN PANEL pentru Propunerea Editorială
Titlul (revista/carte) - ………………................………………………………………………………..
elemente de identificare
- Editura (Denumirea persoanei juridice aplicante) : ...................................................................................................
Suma propusă de finanţare

Punctaj acordat
Nr.
crt
.

1
2
3
4

Evaluatori
(nume si prenume)

E1
En

Individual
PF

Negociere
PFN

Nivel de
încadrare a
punctajului
(I,II,III)

p1
P
pn
- valoarea negociată reprezintă media
aritmetică a valorilor individuale, dacă între
punctajele individuale este o diferenţă de
maximum 1 punct;
- dacă între valorile individuale este o
diferenţă mai mare de 1 punct, valoare
negociată se ia prin consens la nivelul
comisiei după justificarea punctajului
individual acordat de către fiecare evaluator

Individual
VFIN

Negociere
VFIN N

s1
sn

S

- suma propusă pentru
finanţare se calculează
cu relaţia
12
VFIN = VSOL * P.FN/10,
unde P.FN reprezintă
punctajul final obţinut
după negociere

Observaţii şi recomandări:
..........................................…………….................………………………………………………..
……….....................…………………………………………………………………………………
Clasa

Nr.
crt.
1
2
3

13

13

de încadrare a lucrării propuse


I

- până la 100% din suma solicitată



II

- până la 80% din suma solicitată



III - până la 50% din suma solicitată

Evaluatori
(nume şi prenume)

Data

Semnătura

in funcţie de punctajul obtinut la evaluare (ex. clasa I pentru (8,1-10) puncte; clasa II pentru (5,1-8) puncte; clasa III pentru (1-5) puncte

% din
suma
solicitată

ANEXA 4.1
Fişa de calcul economic pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice
Editor:
ANTECALCUL
FIŞA DE CALCUL ECONOMIC ----------------------POSTCALCUL
Privind propuneri de subvenţionare a literaturii tehnico – ştiinţifice (cărţi)
Titlul cartii: ……………………………………………………………….
www. ……………..
Articol de calculaţie

Valoare (lei)
Total
Contribuţie
ANCSI

Rd.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Cheltuieli directe, din care:
- drepturi de autor
- cheltuieli redacţionale
- cheltuieli materiale(hartie,carton etc.)
- manopera poligrafica
- alte cheltuieli directe (a se specifica)
Cheltuieli de regie ale editurii/redacţiei
Alte cheltuieli
Costuri de producţie totale (rd.1+rd2+rd.3)
Tiraj (exemplare) comandat de reţeaua comercială
Costul unui exemplar (rd.4 : rd.5)
Preţul de vânzare al unui exemplar
(mai puţin adaosul comercial) propus de
editură/redacţie²
Venituri totale (a + b)
a) din vânzarea tirajului ( rd.5 x rd.7)
b) din alte surse (sponsorizări, publicitate, etc.)
Venitul pe un exemplar (rd.8 / rd.5)
Suma solicitată pentru acoperirea
cheltuielilor³
(rd.6 – rd.9) x rd.5 = rd.4 – rd.8
TOTAL

x

Datele se completează pe răspunderea noastră!

DIRECTOR
Nume şi prenume

REDACTOR ŞEF
Nume şi prenume

DIRECTOR ECONOMIC
Nume şi prenume

Semnătura

Semnătura

Semnătura

ANEXA 4.2
Fişa de calcul economic pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice
Editor:
ANTECALCUL
FIŞA DE CALCUL ECONOMIC ----------------------POSTCALCUL
Privind propuneri de subvenţionare a literaturii tehnico – ştiinţifice (reviste)
Titlul revistei: ……………………………………………………………….
www. ……………..
Articol de calculaţie
Rd.

Valoare (lei)
Total
Contribuţie
ANCSI

Cheltuieli directe, din care:
- drepturi de autor
- cheltuieli redacţionale¹
- întreţinere ediţie on-line
- alte cheltuieli directe (a se specifica)
Cheltuieli de regie ale editurii/redacţiei
Alte cheltuieli
Costuri de producţie totale (rd.1+rd2+rd.3)
Tiraj (exemplare) comandat de reţeaua comercială
Costul unui exemplar (rd.4 : rd.5)
Preţul de vânzare al unui exemplar
(mai puţin adaosul comercial) propus de
editură/redacţie²
8. Venituri totale (a + b)
a) din vânzarea tirajului ( rd.5 x rd.7)
b) din alte surse (sponsorizări, publicitate,etc.)
9. Venitul pe un exemplar (rd.8 / rd.5)
10. Suma solicitată pentru acoperirea cheltuielilor³
(rd.6 – rd.9) x rd.5 = rd.4 – rd.8
TOTAL
Notă referitoare la contribuţia ANCSI : ¹subvenţie numai pentru realizarea ediţiei on-line; ²cost acces; ³acces deschis
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.

on-line, full-text

Datele se completează pe răspunderea noastră!

DIRECTOR
Nume şi prenume
Semnătura

REDACTOR ŞEF
Nume şi prenume
Semnătura

DIRECTOR ECONOMIC
Nume şi prenume
Semnătura

x

