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PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE WEB OF SCIENCE
Identificator: PN-IV-RU-SUPORT-PRECISI-2022-1
1. Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti , prin
recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul
ştiinţific principal internaţional.
2. Participanţi eligibili:
-

cercetători afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste
indexate de Clarivate în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences
Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts &
Humanities”).

3. Criterii de eligibilitate:
-

articolul conține mențiunea afilierii la o instituție din România a autorilor care solicită
premierea (România și instituția respectivă trebuie să se regăsească în pagina articolului din
Web of Science Core Collection, la secțiunea „Addresses” , iar autorii să se regăsească la
secţiunea „By:”);

-

se premiază doar articole publicate în reviste indexate Clarivate în Science Citation Index
Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index care au
încadrarea “document type” : (1) “article”; (2) “review”;

-

pentru a fi premiat, articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din
platforma https://www.webofscience.com/.

Note:
-

nu se vor lua în considerare pentru premiere lucrările având încadrarea “document type”:
„Article; Proceedings Paper”, „Article; Book Chapter”, “Review; Book Chapter” sau alte
combinaţii multiple, cu excepţia articolelor cu încadrarea „Article; Early Acces” sau „Review;
Early Access”;

-

se premiază și articolele publicate în 2021 (conform Pachetului de informaţii – 2021), care nu
au beneficiat de premiere;

-

premiul se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului,
numărul de autori și încadrarea în mai multe categorii de premiere.
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4. Premiere:
4.1 Premiere articole publicate în 2021 care nu au mai beneficiat de premiere
Premierea se face conform metodologiei aplicate în cadrul competiției 2021, pentru articolele
publicate în anul 2021: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole.
Notă:
- articolele depuse în competiția 2021 și care nu au beneficiat de premiere, nefiind vizibile în
Web of Science Core Collection la momentul evaluării, se pot reînscrie în competiţie.
4.2 Premiere articole publicate în Web of Science Core Collection
4.2.1 Articole publicate în reviste din Science Citation Index Expanded şi Social Sciences Citation
Index
Sumele alocate pentru premiere se diferenţiază în funcţie de rangul revistei în cadrul unui subdomeniu
ştiinţific, calculat în funcţie de factorul de impact (IF – “impact factor”) sau scorul de influenţă (AIS
- ”article influence score”) al revistei. Pentru premiere se ia în calcul încadrarea cea mai bună (funcție
de IF sau AIS). Se iau în considerare valorile indicatorilor scientometrici din ediţia Journal Citation
Reports (JCR1), publicată de Clarivate în luna iunie a anului de publicare a articolului (e.g. pentru
articolele publicate în anul 2022 se ia in considerare ediţia JCR 2021 publicată în iunie 2022).
Încadrarea revistelor pe subdomenii şi pe cuartile (Q) se face conform JCR. Revistele aflate în
cuartila Q1 în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona roşie”. Revistele aflate în cuartila
Q2 în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona galbenă”.
În cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii se va lua în considerare încadrarea cea mai
favorabilă din punct de vedere al premiului acordat2.
Se vor acorda următoarele premii:
-

7.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în cuartila Q1 (“zona roşie”) din
subdomeniul respectiv;

-

2.500 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în cuartila Q2 (“zona galbenă”)
din subdomeniul respectiv.

Încadrările revistelor în cele două zone/cuartile, roşie/Q1 şi galbenă/Q2, atât conform clasamentului
în funcţie de IF, cât şi conform clasamentului în funcţie de AIS, sunt disponibile în cadrul secţiunii
“Scientometrie - Reviste” / Referinţe an publicare (e.g. „Referinţe 2022” pentru articolele publicate
în anul 2022) din pagina web a UEFISCDI, la adresa: https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste.

1

2

Anual, valorile indicatorilor scientometrici sunt actualizați în Journal Citation Reports, ediția iunie
Se recomandă participanților la competiție să verifice încadrarea.
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4.2.2 Articole publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index
Sumele alocate pentru premiere se diferenţiază în funcţie atât de rangul revistei în cadrul unui
subdomeniu ştiinţific, calculat în funcţie de scorul de influenţă (AIS - ”article influence score”) al
revistei, cât şi de vechimea indexării revistei. Pentru premiere se ia în calcul încadrarea cea mai bună
(funcție de AIS sau vechimea indexării revistei). Se iau în considerare valorile AIS din ediţia Journal
Citation Reports (JCR3), publicată de Clarivate în luna iunie a anului de publicare a articolului (e.g.
pentru articolele publicate în anul 2022 se ia in considerare ediţia JCR 2021 publicată în iunie 2022).
Încadrarea revistelor pe subdomenii şi pe cuartile (Q) se face conform JCR. Revistele aflate în cuartila
Q1 în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona roşie”. Revistele aflate în cuartila Q2 în cadrul
unui subdomeniu se consideră a fi în “zona galbenă”.
În cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii se va lua în considerare încadrarea cea mai
favorabilă din punct de vedere al premiului acordat4.
Se vor acorda următoarele premii:
-

7.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în cuartila Q1 (“zona roşie”) din
subdomeniul respectiv, conform clasamentului în funcţie de AIS;

-

2.500 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în cuartila Q2 (“zona galbenă”)
din subdomeniul respectiv, conform clasamentului în funcţie de AIS;

Încadrarea revistelor în cele două zone/cuartile, roşie/Q1 şi galbenă/Q2, conform clasamentului în
funcţie de AIS este disponibilă în cadrul secţiunii “Scientometrie - Reviste” / Referinţe an publicare
(e.g. „Referinţe 2022” pentru articolele publicate în anul 2022) din pagina web a UEFISCDI, la
adresa: https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste.
-

2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă care este indexată în Arts & Humanities Citation
Index de cel puţin 5 ani (aceste reviste sunt cele care au articole publicate cu 5 ani în urmă sau
anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, regăsindu-se în lista 5
publicată în cadrul secţiunii “Scientometrie - Reviste” / Referinţe an publicare (e.g. „Referințe
2022” pentru articolele publicate în anul 2022) din pagina web a UEFISCDI, la adresa:
https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste.

Anual, valorile indicatorilor scientometrici sunt actualizați în Journal Citation Reports, ediția iunie
Se recomandă participanților la competiție să verifice încadrarea.
5
Anual, lista revistelor cu o vechime de indexare de cel puţin 5 ani este actualizată de UEFISCDI în luna iunie
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4.2.3 Premii de excelenţă:
-

40.000 lei pentru un articol publicat în revistele Nature sau Science;

-

10.000 lei pentru un articol publicat în revistele aflate în zona roşie/cuartila Q1, pe primul loc în
subdomeniul corespunzător (reviste din zona roşie/cuartila Q1, care au menţiunea „1” în rubrica
„Loc în zona” în listele afişate).

5. Alte precizări:
-

În cazul revistelor indexate atât în Arts & Humanities Citation Index, cât şi în Science Citation
Index Expanded sau Social Sciences Citation Index, se va lua în considerare încadrarea cea mai
favorabilă din punct de vedere al premiului acordat;

-

Suma acordată fiecărui autor afiliat unei instituții din România al unui articol se calculează prin
divizarea sumei acordate articolului la numărul de autori din România ai articolului respectiv;

-

Sumele acordate reprezintă premii și se impozitează conform legislației în vigoare.

6. Buget:
Competiția Premierea Rezultatelor Cercetării – Articole WoS este multianuală, cu derulare pe
întreaga perioadă de implementare a Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI
IV), cu aprobare anuală a MCID.
Cererile pentru premierea articolelor publicate în anul competiţiei se depun după publicarea ediţiei
JCR şi a referinţelor corespunzătoare anului respectiv, pe site-ul UEFISCDI.
Se pot depune şi cererile pentru premierea articolelor publicate în anul anterior competiţiei, conform
referinţelor corespunzătoare anului publicării şi care nu au beneficiat de premiere.
Pentru un an calendaristic, bugetul competiției se va estima după aprobarea Legii bugetului de stat
aferentă anului respectiv. Plata cererilor de premiere admise se va face din bugetul anului respectiv,
în limita creditelor bugetare aprobate de MCID cu această destinație.
7. Prezentarea cererilor de premiere:
Cererile de premiere se completează în platforma web, www.uefiscdi-direct.ro, conform Anexei 1.
Cererile de premiere completate se tipăresc, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă pe
platformă în secțiunea dedicată (pentru asumarea datelor declarate în platformă).
Cererea de premiere se depune de un singur autor, dar în cererea de premiere trebuie să fie trecute
datele personale valide ale tuturor coautorilor din România ai articolului respectiv.
UEFISCDI prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.
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8.

Procedura de evaluare:

Finanţarea se face pe baza unei evaluări de tip Admis/Respins. Se declară admise pentru premiere,
cererile care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate impuse de prezentul Pachet de informaţii.
Validarea acordării premiului se face de către personalul UEFISCDI, prin completarea Fişei de
validare – Anexa 2.
Rezultatele evaluării cererilor de premiere se publică în pagina de web a UEFISCDI,
www.uefiscdi.gov.ro.
Notă:
-

cererile de premiere ale căror articole nu sunt vizibile în Web of Science Core Collection
(https://www.webofscience.com/) la data publicării listelor cu rezultate intermediare rămân în
lista de așteptare până când acestea sunt vizibile în platforma Web of Science Core Collection.

9. Calendar:
Depunerea cererilor pentru premiere are caracter continuu, cu etape intermediare de evaluare și
publicare rezultate.
Cererile vor fi analizate și admise/respinse în ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi plătite după
publicarea rezultatelor, în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile.
La nivelul unui an calendaristic, se estimează un nr. de patru etape intermediare de publicare rezultate
și plata premierii (martie, iunie, septembrie, decembrie).
O primă plata este preconizată pentru luna martie 2023, în limita fondurilor disponibile.
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ANEXA 1 – Cererea de premiere
1. Titlul articolului
2. Tip premiere (conf. pct.3)
3. Subdomeniul ştiinţific (Web of Science Category) în care se încadrează revista,
conform Clarivate – încadrarea revistei se face în subdomeniul favorabil din punct de
vedere al premierii
4. Încadrarea articolului:
-

Nature/Science

40.000 lei

-

Revistă TOP (Locul I in Q1)

10.000 lei

-

Zona roşie/Q1 (“Science”, “Social

7.000 lei

Sciences”, “Arts & Humanities”)
-

Zona
“Social

galbenă/Q2
Sciences”,

(“Science”,
“Arts

2.500 lei

&

Humanities”)
-

Arts & Humanities

2.000 lei

5. Date despre articol: titlul revistei, ISSN, volum (număr), pagina, anul publicării, anul
indexării în Web of Science Core Collection, detalii Open Access (tip OA, cost OA,
sursa de finanțare)
6. Număr autori afiliaţi unor instituţii din România
7. Număr autori afiliaţi unor instituţii din străinătate
8. Datele personale valide ale autorilor afiliaţi unor instituţii din România (nume, prenume,
instituţie, e-mail personal, nr. telefon personal, CNP, dată naștere, codul unic de persoană
generat în contul din platforma www.brainmap.ro, cont IBAN personal, în lei, deschis la o
bancă din România, cod ORCID - www.orcid.org).
9. Datele personale valide ale autorilor afiliaţi unor instituţii din străinătate (nume,
prenume, instituţie, e-mail).
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ANEXA 2 – Fişa validare pentru acordarea premiului
1. Nr. înregistrare:
2. Titlul Articolului:
3. Revista:
4. ISSN:
5. Tip premiere:
6. Domeniul ştiinţific (lista UEFISCDI):
Article

7. Tip Document:

Review

Conform

Neconform

8. Încadrarea premiului:

Nature/Science
Revistă TOP (Locul I) (reviste din zona roşie/Q1, care
au menţiunea „1” în rubrica „ Loc în zona” în listele
afişate)
zona roşie/Q1
zona galbenă/Q2
Arts & Humanities

Conform

Neconform

9. Nr. de autori afiliaţi unor instiţutii din România:
Conform

Neconform

10. Nr. de autori afiliaţi unor instituţii din străinătate:
Conform
11. Anul publicării:

Neconform
202n-1
202n

Conform

12. Anul
indexării
în Web of Science
Core Collection:

202n - 1
202n

Neconform

13. Articolul nu a mai fost premiat:
Conform
Stadiul final (A/R)

Neconform
Admis

Respins

Observaţii referitoare la eligibilitate (dacă este cazul)
Responsabil tehnic UEFISCDI
Nume, Prenume:
Semnătura

Data:
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