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I. Reviste românești în platforme bibliometrice 
   

 

 

     

 

A) WOS- InCites Journal Citation Reports, figureaza un numar de 48 de reviste romanesti  



din care 6 reviste în quartilele Q1 şi Q2 

    

 

 

     

 



Din totalul de 47 de reviste ISI, există un număr de 8 reviste în domeniul medicinii sau 

multidisciplinare. 

 
   

 

 

     

 



B) The SCImago Journal & Country Rank, dezvoltată cu informații preluate din 

Scopus (Elsevier) 

 
   

 

 

     

 

Folosind filtrele de țară, Romania și jurnal, avem un număr de 202 reviste indexate în baze de 
date internaționale 

 



   

 

 

     

 

Folosind filtrele de țară, Moldova și jurnal, avem un număr de 9 reviste indexate 
în baze de date internaționale 

 



 
 

   

 

 

   

  

 



Filtre ADRESS și ORGANIZATIONS-ENHANCED  IULIU HATIEGANU UNIVERSITY OF MEDICINE PHARMACY  

Web of Science Core Collection Results: 8712 documente (în perioada 2016-2020) 

 
 

   

 

 

   

  

 

Web of Science Categories 

PHARMACOLOGY PHARMACY (774) 

MATERIALS SCIENCE 

MULTIDISCIPLINARY (639) 

CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY (621) 

GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY 

(511) 

MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL 

(459) 

 

Document Types 

ARTICLE (5,484) 

MEETING ABSTRACT (1,531) 

PROCEEDINGS PAPER (1,037) 

REVIEW (626) 

LETTER (200) 

 

Source Titles 

FARMACIA (261) – București 

MEDICAL ULTRASONOGRAPHY (253) - 

Cluj 

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND 

ADVANCED MATERIALS (191) - 

Magurele, Ilfov 

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND 

LIVER DISEASES (186) - Cluj 

STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI 

CHEMIA (181) - Cluj 

 



III. Reviste afiliate marilor centre universitare medicale 
româneşti 

 
1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

2. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

3. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu-Mureş 

5. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara 

6. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

Abrevieri 

CME = Educatie Medicala Continua 

m = manuscrise (Original Article,  Review, Editorial, Case Report, Letter to the Editor)  

 

 

 

   

 

 

     

 

https://medandlife.org/all-issues/2020/issue-2-2020/original-article-issue-2-2020/
https://medandlife.org/all-issues/2020/issue-2-2020/review-issue-2-2020/
https://medandlife.org/all-issues/2020/issue-2-2020/editorial-issue-2-2020/
https://medandlife.org/all-issues/2020/issue-2-2020/case-report-issue-2-2020/
https://medandlife.org/all-issues/2020/issue-1-2020/letter-to-the-editor-issue-1-2020/


1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

Editura Universitară "Carol Davila" 

Editura a fost înfiinţată în 1996, de către membrii săi fondatori, şi anume cadre didactice la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Carol Davila", deschise la tot ceea ce înseamnă nou şi progres în medicina  şi cultura romanească. 

Un loc însemnat îl ocupă tipărirea jurnalelor de calitate ştiinţifică precum “Journal of Cellular and Molecular 

Medicine”, sub redacţia regretatului academician L. M. Popescu (până în 2006), Farmacia (pâna în 2014), şi continuând în 

prezent cu “Journal of Medicine and Life”, “Romanian Journal of Ophthalmology”, “Journal of Surgical Sciences” şi 

“Romanian Journal of Military Medicine”. 

Munca intensă depusă de Editura Universitară "Carol Davila" se concretizează în editarea şi tipărirea de la înfiinţare şi 

până în prezent a peste 1 000 titluri de carte, din care peste 200 numai în ultimii 3 ani 
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      Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

     Journal of Cellular and Molecular Medicine 

                                                 

-jurnal internațional care                        

publică articole peer review 

dedicate cercetărilor originale 

din toate domeniile medicinei 

moleculare și celulare 

-este disponibil exclusiv 

online, iar articolele sunt de 

calitate, fiind citibile imediat,  

se pot partaja și descărca în mod 

gratuit  

 

Se adresează cercetătorilor din domeniile biologiei celulare și 

moleculare, biochimiei, medicinei experimentale, patologiei, 

fiziologiei, neurologiei, oncologiei, cardiologiei, 

farmacologiei etc. 

   Journal of Medicine and Life

   

  

   -în 

jurnal se publică articole în 

regim peer-review cu precădere 

din domenii variate ale medicinei 

și stiințelor vieții, dar și cercetări 

originale, recenzii, rapoarte 

specializate, prezentări de caz, 

dar și scrisori către editori. 

 

-arhiva site-ului conține jurnalele publicate între anii 2008-

2020, dar și numerele speciale.  

 

 



Journal of Medicine and Life 

 

 Journal of Cellular and Molecular Medicine  
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      Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

Romanian Journal of Military Medicine  

 

-jurnal fondat în 1897, 

ținând mereu  

 pasul cu rigorile 

publicării moderne din 

domeniul medical 

-este un jurnal național, 

open access, cu conținut 

peer-reviewed, adresat nu 

doar medicinei militare, ci 

şi a specialităților conexe. 

 

-în jurnal se pot regăsi articole de cercetare originale, recenzii 

de specialitate, imagini clinice, prezentări de cazuri etc, dar şi 

editoriale realizate de savanți internationali, de renume 

mondial. -arhiva pe site conține numere din perioada 2007-

2020. 

 

Journal of Surgical Sciences  

 

     

  

 -scopul acestui 

jurnal este de a promova şi 

încuraja tinerii medici şi studentii 

să îşi publice lucrările ştiințifice 

din cadrul conferințelor medicale  

şi sesiunilor din domeniul 

chirurgiei 

 

-sunt publicate şi articole 

ştiințifice care scot la iveală 

rezultatul cercetării şi al 

exprimentelor efectuate în 

clinicile universităților de 

medicină 



Journal of Surgical Sciences  

 

 Romanian Journal of Military Medicine   
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      Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

                        Farmacia     

-jurnalul publică articole 

de cercetare originale de calitate , 

recenzii de specialitate şi 

materiale editoriale punând 

accent pe noutăţile din domeniu -

domeniile de cercetare predilecte 

sunt farmacologia, toxicologia, 

chimia medicamentului, 

biofarmacia,  analiza şi controlul 

medicamentului, tehnică 

farmaceutica, nanostructurile, 

biochimia, biotehnologia, 

botanica farmaceutică, istoria 

farmaciei. etc. 

 -se adresează întregii comunităţi farmaceutice. 

 
                 

 

 

Dintre jurnalele medicale publicate de Editura 

Universitară “Carol Davila” mai putem menţiona  următoarele: 

 

 

 

Romanian Journal of Ophthalmology 

 

Romanian Journal of Psychoanalysis 

 

University Journal of Hemostasis and Thrombosis 

 



 

 

 

Farmacia 



2. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

Editura Medicală Universitară “Iuliu Hațieganu” 

Editura a fost înființată în anul 1998 și funcționează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu 

din Cluj-Napoca, constituindu-se într-o unitate cu regim de autofinanțare. Editura este recunoscută de CNCSIS și asigură 

atribuirea de indice ISBN, ISSN și CIP. La Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu au fost publicate peste 1000 de 

titluri de carte de specialitate și 8 titluri de reviste medicale. 

 

Obiectul de activitate al editurii este prioritar adresat vieții universitare și științifice medicale și constă în editarea și 

tipărirea lucrărilor necesare învățământului, promovării cunoașterii științifice, precum și pentru terți. 

 

Domeniile de editare și tipărire cuprind cursuri universitare, manuale, îndrumătoare și ghiduri de practică medicală, 

broșuri, reviste științifice, monografii și tratate. 
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                   Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

        Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 

-jurnal medical prestigios, 

indexat în sistemele majore de 

regăsire a informaţiilor cum ar fi 

Clarivate Analytics - Science 

Citation Index Expanded 

(SciSearch®) şi Journal Citation 

Reports/Science Edition, Index 

Medicus and Medline/Pubmed, 

EMBASE/Excerpta Medica, 

SCOPUS, EBSCO, 

DOI/Crossref  şi Google Scholar.  

 

 

Câştigător al premiului Elsevier Scopus Journal Excellence 

Award, Romania 2015. Conţinutul e gratuit, în regim open 

access.  

 

                      Medical Ultrasonography 

-Medical 

Ultrasonography (Revista 

Româna de 

Ultrasonografie - este 

publicaţia trimestrială 

oficială a Societăţii 

Române de 

Ultrasonografie in 

Medicină şi Biologie 

(SRUMB), publicată în 

limba engleză.  

 

Scopul jurnalului este de a promova diagnosticarea prin 

ultrasunet prin intermediul articolelor şi a altor materiale 

ştiinţifice originale.  

 



Medical Ultrasonography 

 

 

 Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 
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                   Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

    Medicine and Pharmacy Reports (Clujul Medical) 

-jurnal dedicat diseminării 

progreselor din domeniul 

ştiinţelor sănătăţii. A fost fondat 

în 1920 sub denumirea “Clujul 

Medical”, ca şi jurnal al Scolii 

Medicale din Cluj, iar numerele 

sale au fost publicate în mod 

constant, aproape fără întreruperi.  

 

-calitatea jurnalului s-a 

îmbunătăţit de-a lungul timpului, 

fiind indexat în baze de date 

prestigioase.  

-începând cu anul 2019, denumirea jurnalului s-a schimbat în 

Medicine and Pharmacy Reports.  

    Health, Sports & Rehabilitation Medicine  

-Primul număr al jurnalul initial 

denumit Palestrica Mileniului III 

Civilizaţie şi Sport a fost publicat în 

August 2000.  

-jurnalul se axează pe medicina 

aplicată în sport, sănătate, exerciţiu şi 

reabilitare medicală, dovedind o 

abordare multidisciplinară în cadrul 

ştiinţelor biomedicale, reabilitare, 

exerciţiu fizic, ştiinţe sociale aplicate 

în educaţie fizică şi activităţi 

sportive. 

Jurnalul permite publicarea articolelor membrilor din comunitatea 

ştiinţifică atât naţională cât şi internaţională, înlesnind afirmarea 

atât a tinerilor cercetători cât şi a celor de top în domeniile pe care 

le acoperă. 



Health, Sports & Rehabilitation Medicine  

 

 

 Medicine and Pharmacy Reports (Clujul Medical) 
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                   Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

Applied Medical Informatics  

 

 

-Applied Medical Informatics publică articole ştiinţifice şi recenzii originale 

de înaltă calitate, în limba engleză din domeniul informaticii medicale şi aplicaţiile 

tehnologiei informatice în medicină.  

 

-domeniile interdisciplinare ale jurnalului sunt următoarele: probabilităţi şi 

statistică, sisteme Software, organizarea sistemelor de calcul, modelare şi analiză 

matematică, tehnologia informaţiei şi informatică.  

 

-Appl Med Inform publică numere speciale în engleză şi/sau franceză pentru 

a sprijini diseminarea rezultatelor asociate cu întrunirile ştiinţifice, conferinţe şi 

congrese. 



 

 

 Applied Medical Informatics  

 



3. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

Link universitate: https://www.umfiasi.ro/ro  

 

Editura „Grigore T. Popa” U.M.F. Iași 

Nu se regăsesc informații despre editură pe site-ul universității. Acest lucru se va reflecta și în numărul de publicații 

periodice afiliate. 

https://www.umfiasi.ro/ro
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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

The Medical-Surgical Journal - Revista Medico-Chirurgicală (Society of Physicians and Naturalists, Iaşi) 

 

 

 

 

-primul număr al acestui jurnal, cel mai vechi jurnal ştiinţific românesc din domeniul 

biomedical, a apărut in ianuarie 1887.   

 

-apariţia şi evoluţia lui sunt rezultatul fondării in 1833 a Societăţii Medicilor şi 

Naturaliştilor, prima societate ştiinţifică din principatele Române, iar mai târziu de 

dezvoltarea educaţiei medicale superioare, Facultatea de Medicină de la Iaşi (1879), 

care din 1990 a devenit Universitatea de Medicină şi Farmaciei “Grigore T. Popa” Iaşi. 

 

 

In jurnal sunt publicate articole de cercetare originale, prezentări de cazuri, scurte rapoarte experimentale şi clinice, scrisori 

către editor, informări de la intâlniri ştiinţifice din medicină şi domenii conexe.  

 

 



 

 

 The Medical-Surgical Journal - Revista Medico-Chirurgicala (Society of Physicians and Naturalists, Iasi) 



4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, 

Târgu-Mureş 

Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu 

Mureș a fost înființată în anul 1999, de către Prof. Univ. Dr. Alexandru Șchiopu, de la Disciplina de 

Fiziopatologie, sub numele de Editura University Press a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu 

Mureș. În anul 2001, a fost acreditată CNCSIS, cod 210, categoria B, situație în care se află și în prezent. 

Sub egida University Press au apărut și își desfășoară activitatea publicistică numeroase volume de 

abstracte și reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic, cultural și educațional, indexate/cotate în 

principalele baze de date, naționale și internaționale, de specialitate, în limbile română, maghiară, engleză, 

franceză sau italiană, elaborate de către cadrele didactice titulare şi asociate Universităţii dar şi ale unor 

cercetători externi. 
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Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, Târgu-Mureş 

Acta Marisiensis Seria Medica 

 

-este publicaţia oficială a Universităţii 

de Medicină, Farmacie, Stiinţe şi 

Tehnologie “George Emil Palade” din 

Târgu Mureş 

 -jurnalul mai publică şi scurte note 

informative sau editoriale în corelatie 

cu diferite aspecte ale vieţii medicale şi 

academice, alături de articole şi 

recenzii.  

-se adresează întregii comunităţi 

academice a specialistilor şi a 

cercetătorilor care activează in domenii 

diverse ale medicinei, 

stomatologiei si farmaciei intr-o 

încercare de a le aduce la cunoştinţă 

ultimele descoperiri din domeniul lor 

de activitate. 
 

    Revista Romana de Medicina de Laborator 

 

-scopul jurnalului este să publice 

lucrări de înaltă calitate, cu precădere 

a tinerilor cercetători din toate 

colturile lumii, punând accent pe 

chestiuni legate de medicină de 

laborator (biochimie clinică, 

imunologie, hematologie, 

microbiologie, genetică şi biologie 

moleculară).  

-jurnalul caută sa devină un forum 

pentru toti practicienii şi cercetătorii    

interesaţi în domeniile acestea  

 

Scopul jurnalului este de a depune contribuţia în diseminarea 

rezultatelor cercetării medicale româneşti în context internaţional. 

 

 



Revista Romana de Medicina de Laborator 

 

 Acta Marisiensis Seria Medica 
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Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, Târgu-Mureş 

 

 

Alte jurnale medicale publicate sub egida “University Press” sunt: 

The Journal of Critical Care Medicine - DOAJ, Pubmed Central, Crossref, Ebsco, Emerging Sources Citation  
WOS Clarivate (dar fara factor de impact) 
 
Acta Biologica Marisiensis - Ebsco, Google Scholar, Baidu Scholar 
 
Acta Stomatologica Marisiensis - WorldCat, Google Scholar 

 

 



5. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara 

 
Editura „Victor Babeş”  

Editura a fost înfiinţată în septembrie 2005, pe baza unei hotărâri a Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara 

luată în sprijinul cadrelor didactice şi al studenţilor. 

Activitatea propriu-zisă a editurii a pornit în 1 decembrie 2008, în scopul promovării valorilor culturii tehnico-ştiinţifice naţionale 

şi universitare, în ţară şi în străinătate, prin editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi în limba română şi în limbi străine. Manuale, 

îndrumătoare de laborator şi ghiduri de practică medicală, monografii şi tratate, volume de rezumate, cărţi rezultate în urma unor 

proiecte de cercetare sunt tipărite în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic (CD/DVD) sau E-book, acordându-se 

prioritate editării lucrărilor elaborate de U.M.F.T. şi de cadrele didactice proprii, dar, în funcţie de solicitările existente, fiind 

editate şi diverse lucrări care aparţin unor autori din afara instituţiei de învăţământ superior. Editura „Victor Babeş” este înscrisă pe 

lista editurilor recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). 

Editura dispune de 8 colecţii: Academica, Cercetare Ştiinţifică, Ghiduri şi îndrumătoare de laborator, Hippocrate, Manifestări 

Ştiinţifice, Manuale, Beletristică, şi colecţia In Memoriam. 
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                   Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara 

Medicine in Evolution 

 

 

-jurnal BDI, indexat în Index 

Copernicus si încadrat de CNCSIS 

în categoria B+.  

-jurnalul a fost creat pentru a 

împărtăşi experienţele atât cele 

profesionale cât şi cele din 

domeniul ştiinţific de activitate.  

 

-acest jurnal este deschis 

tuturor specialităţilor medicale, 

încurajând atât cercetătorii din 

Romania cât și pe cei din 

străinătate să publice materiale 

despre experienţa  

lor profesională, cercetare, propuneri de programe şi alte 

initiaţive promiţătoare. 

   Timişoara Medical Journal 

 

 

-lansat în 1955, Timişoara 

Medical Journal este un 

jurnal ştiinţific, 

continuator al jurnalului 

Timişoara Medicală. 

Jurnalul este open access, 

cu 4 numere pe an publicat 

de către Universitatea de 

Medicină şi Farmacie 

“Victor Babeş” Timişoara 

 

 -materialele trimise spre publicare sunt trecute prin procesul de 

peer review.  

În paginile jurnalului se regăsesc articole originale, recenzii de 

articole, meta analize, prezentări de cazuri din domenii precum 

medicină, stomatologie şi farmacologie. 

 

 

 



Timisoara Medical Journal 

 

 Medicine in Evolution 



6. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

 
Editura Medicalã Universitarã Craiova (EMUC) 

Editura Medicalã Universitarã Craiova a fost înfiintatã în anul 1999, dupã organizarea Universitãtii de Medicinã și 

Farmacie Craiova, în cadrul Fundației „MEDICINA". În acest scop Fundația își propune sã sprijine organizarea unor 

manifestatii știintifice și internaționale, cu participarea membrilor interesați, cadre medicale, personal didactic și de 

cercetare precum și studenti. 

Scopul Fundației este de a promova cooperarea internã și internaționalã cu fundații, asociații similare și diverse 

instituții academice. Fundația își mai propune sã contribuie la dezvoltarea bazei materiale necesare procesului de 

cercetare și învãțãmânt al UMF. 

Obiectul activitãții EMUC este editarea de lucrãri cultural - știintifice, cu rentabilitate și profit, din toate domeniile, în 

interesul cercetãrii și procesului de învãțãmânt. 
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                                       Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

    Romanian Journal of Morphology and Embryology 

 

-jurnalul publică studii legate de toate aspectele 

morfologiei normale și patologiei umane comparate 

și experimentale.  

-sunt acceptate spre publicare doar studiile în care s-

au utilizat metode moderne de invesțigatie (studiu 

anatomic, patologie, citopatololgie, 

imunohistochimie, imunologie, morfometrie, biologie 

celulară și moleculară, microscopie electronică etc.), 

devenind un mediu pentru publicarea următoarelor 

tipuri de lucrări: recenzii, articole 

științifice originale, rapoarte de caz, iar ocazional chiar și secțiuni cuprinzând  

recenzii cu caracter istoric de dimensiuni reduse, etica cercetării biomedicale, 

scrisoare catre editor, anunț de conferintă, In Memoriam și recenzii de carte.  

 

Current Health Sciences Journal  

 

-Current Health 

Sciences Journal este 

jurnalul oficial al 

Universității de 

Medicină și Farmacie 

din Craiova. 

-continuatorul jurnalelor 

mai vechi “Annals of 

the University of 

Craiova - Medical 

Sciences” (1976-1998) și “Craiova Medicală” (1998-

2008). Arhiva disponibilă de la primul număr după 

schimbarea denumirii jurnalului în 2009. 

 

 



Current Health Sciences Journal  

 

Romanian Journal of Morphology and Embryology 



În Nomenclatorul de Publicații Medicale agreat de Colegiul Medicilor din România, publicat in 
iulie 2020, apar un numar de 36 de reviste (Revista Română de Psihiatrie este dublată), două 
reviste ISI ( Medical Ultrasonography este ISI, nu B+), iar restul BDI. Din păcate nu toate 
revistele ISI, în acest domeniu, figurează în nomenclator. 

 
Furnizori de EMC 2020, 127 de parteneri. 
 
Consiliul Național al Cercetării Științifice, prin Comisia sa de Științe Umaniste, a inițiat 
evaluarea revistelor și editurilor cu caracter științific din România și Republica Moldova. 
Unul dintre aspecte avute în vedere pentru reviste este respectarea de către acestea a unor 
condiții formale minimale (existență pagină web, cuvinte cheie și rezumate în limba engleză 
a articolelor, indicarea afilierii instituționale a autorilor). Prezența în baze de date relevante 
(ISI, SCOPUS) va fi luată însă în considerare în procesul de evaluare.  
Pentru edituri CNCS nu va mai propune o listă cu „edituri internaționale de prestigiu” (piața 
editorială internațională este tot mai complexă). În stabilirea impactului cărților publicate în 
străinătate accentul ar trebui să cadă pe prezența acestora în biblioteci universitare și 
academice importante. 
 

 

   

 

 

     

 



IV. Concluzii 

Pentru a sintetiza informațiile prezentate mai sus am folosit o parte din criterile prezentate ca și 

instrumente de evaluare a jurnalelor în articolul Journal Evaluation Tool, având ca și autori Shilpa Rele,  

Marie Kennedy și Nataly Blas. De asemenea, sursa de inspirație a fost și  The Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) cu bunele practici regasite la: http://doaj.org/bestpractice 

Au fost selectionate, 15 jurnale, considerate mai vizibile și având o clasificare de top. 

Majoritatea revistelor au o vizibilitate bună la nivel național, iar altele se remarcă la nivel internațional, cu 

referire la cele ISI. 

Taxa de publicare nu este întodeauna un impediment, dacă revista este bine cotată! 

 

https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=librarian_pubs
http://doaj.org/bestpractice


EVALUARE JURNALE 





Decizia de publicare într-un jurnal 

O sursă utilă de informare se dovedește a fi și BEALL'S LIST OF POTENTIAL PREDATORY JOURNALS  AND PUBLISHERS 

(https://beallslist.net/), creată de bibliotecarul Jeffrey Beall. Pe site regăsim ‘Potential predatory scholarly 

open-access publishers’, ‘Potential predatory scholarly open-access journals’,  trimitere la JCR Master Journal List, 

DOAJ Journal Search, instrumente de evaluare a jurnalelor, chiar și o listă ‘Nonrecommended medical periodicals’- cu 

titlurile a 95 de jurnale în acest domeniu. 

 

Ar trebui urmărit în procesul de evaluare și denumirea bazelor de date indexate BDI acceptate de către CNCSIS 

(http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/IC6_2010/1_Denumire_BDI.pdf) sau agreate de fiecare universitate în parte. De 

asemenea, orientative sunt și Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor din Ordinul  nr. 

5.110 / 2018, la condițiile privind bazele de date internaționale (BDI) recunoscute. 

https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall
http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://doaj.org/search?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"term":{"_type":"journal"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":10}
http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/IC6_2010/1_Denumire_BDI.pdf


Informatii utile Open Acces 

UEFISCDI, în calitate de NOAD (National Open Access Desk) pentru România în cadrul proiectului OpenAIRE (www.openaire.eu), facilitează, la nivel naţional, 
accesul la informaţii privind „open science". De asemenea, oferă sprijin pentru implementarea cerințelor Programului Orizont 2020 în ceea ce privește 
accesul liber la publicațiile științifice și datele de cercetare.  

Date de cercetare & Plan de management al datelor de cercetare – analiza Programul Orizont 2020 - https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-
mandates-for-data 

Mandatul „Open Access": Proiectele finanțate prin Programul Orizont 2020 trebuie să asigure accesul liber la toate publicațiile științifice care rezultă din 
activitățile implementate, prin depozitarea într-o arhivă publică („repository"), imediat sau, în cazul în care se impune o perioadă de embargo, cel mai târziu 
la 6 sau 12 luni de la publicare (pentru științele sociale și umaniste). Prin arhivă se înțelege arhivă gestionată în mod public, respectiv depozitul este 
sustenabil și permite accesul tuturor fără necesitatea existenței unui cont de utilizator sau parolă. Accesul liber numai prin publicare nu este suficient.  

Platforma Brainmap 

Pentru a facilita procesul de evaluare a proiectelor de cercetare finanțate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și al altor agenții similare și de a reuni expertiza națională și internațională din cercetare, inovare și antreprenoriat, UEFISCDI 
a dezvoltat platforma BrainMap. 

BrainMap, aflată într-un proces de dezvoltare, își propune să îndeplinească nu doar o funcție de suport pentru evaluarea proiectelor de cercetare, ci să creeze 
o comunitate pentru actorii implicați în activități de cercetare, inovare și antreprenoriat și să devină un punct unic de acces către informația relevantă 
pentru cercetare și inovare, de exemplu: publicații, brevete, proiecte, apeluri competiționale, expertiză specifică, infrastructuri de cercetare, printre altele. 

BrainMap este o platformă dinamică, actualizată și îmbunătățită constant în funcție de nevoile specifice ale utilizatorilor. 

BrainMap poate fi accesată la adresa www.brainmap.ro/ 

În prezent are peste 39000 de utilizatori. (aprox. 500 din Romania) 
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V. Q & A 
 
 

Vă mulțumesc! 
Cristina Ungur 

cristina.ungur@umfcluj.ro 


