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METODOLOGIE 

de acordare a premiilor pentru rezultate de excelență în activitatea CDI din UDJG 

Articole publicate pe fluxul principal, în reviste cu impact 

 

1. Scopul prezentei metodologii este de a descrie etapele, criteriile și responsabilitățile care stau la 

baza organizării și derulării selecției pentru premierea rezultatelor de excelență în CDI obținute de 

către membrii comunității științifice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG). 

Premierea a fost prevăzută ca activitate în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională cu titlul: 

„Susținerea performanței, competitivității, vizibilității și a conexiunii la nevoile societății, a cercetării 

de excelență în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați -SUSTAIN”, finanțat prin contractul 

CNFIS-FDI-2018-0269. 

Fondurile de premiere sunt prevăzute şi aprobate în bugetul proiectului. 

 

2. Participanți: cadre didactice ale UDJG (cu titlul de profesor, conferențiar, șef lucrăr/lector sau 

asistent), titulari la data publicării articolului. 

 

3. Criterii de eligibilitate 

Selecția va avea în vedere doar articolele care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: 

a) Sunt încadrate într-unul din următoarele domenii fundamentale:  

 Științe inginerești  

 Matematică și științe ale naturii  

 Științe biologice și biomedicale 

 Științe umaniste și arte, 

 Științe sociale 

 Știința sportului și a educației fizice.  

b) Sunt publicate, în anul 2017, în reviste indexate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: 

Thomson Reuters), în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation 

Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”) și sunt 

vizibile  în Web of Science Core Collection din platforma www.webofknowledge.com.  

c) Au încadrarea “article” sau “review”. Nu se vor lua în considerare pentru premiere lucrările 

având încadrarea  „Article; Proceedings paper”, „Article; Book Chapter”, „Review Book 

Chapter”.  

d) Conțin mențiunea afilierii la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a autorului care solicită 

premierea. 

e) Sunt publicate în reviste ce se regăseşc în primul sfert (“zona roşie”) din subdomeniul invocat 

de aplicant, indexate în Science Citation Index Expanded şi Social Sciences Citation Index sau 

în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index.  

f) Au fost publicate fără ca UDJG să susțină taxa de publicare. 

 

http://www.webofknowledge.com/
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4. Premierea 

4.1. Se premiază maxim 2 articole pentru fiecare domeniu fundamental, maxim 12 premii în total. 

4.2. Valoarea unui premiu este de 2000 lei. Suma acordată fiecărui autor afiliat UDJG se calculează 

prin divizarea premiului la numărul de autori din universitate. 

4.3. Sumele acordate se impozitează conform legislației în vigoare. 

4.4. Selecția va avea în vedere încadrarea revistelor, publicată în cadrul secţiunii “Scientometrie - 

Reviste” din site-ul web al UEFISCDI, la adresa: https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste.  

4.5. Articolele se diferențiază în funcție de rangul revistei stabilit în funcție de factorul de impact (IF). 

Se iau în considerare valorile indicatorilor scientometrici din ediția JCR publicată în 2018. În cazul 

revistelor încadrate în mai multe subdomenii se va lua în considerare încadrarea cea mai favorabilă.  

 

5. Participare 

5.1. Pentru participarea la competiție, unul dintre autorii afiliați la UDJG (de preferință autorul 

principal sau autorul corespondent), va depune la Serviciul cercetare dezvoltare inovare (SCDI) 

următoarele documente: 

- Cerere de participare - Anexa 1 

- Articolul integral, în format print 

- Print pagina cu vizibilitate articol în platforma www.webofknowledge.com 

 

6. Evaluare 

Pentru evaluarea articolelor depuse în competiție se constituie o comisie de concurs formată din  

președinte, doi membri și un secretar. Comisia este numită prin decizia Rectorului, la propunerea CCȘ-

UDJG.  

Evaluarea se desfășoară în 2 etape: 

1) Verificarea eligibilității aplicațiilor.  

2) Departajarea articolelor pe fiecare domeniu, în funcție de valoarea factorului de impact.  

Dacă două sau mai multe articole selectate au acelaşi factor de impact, diferențierea se va face după 

următoarele criterii: 

a) Punctajul obținut aplicând formula:  

   [1- (nr. loc revista / nr. total reviste din subdomeniu încadrate în primul sfert)]*100 

b) Numărul de autori afiliați la UDJG
1
 

c) Există în colectivul de autori doctoranzi înmatriculați la IOSUD-UDJG. 

d) Numărul de citări 

Calendarul competiției este prezentat în Anexa 2. 

 

7. Rezultate finale 

Articolele selectate pentru premiere vor fi validate de Consiliul pentru cercetare științifică (CCȘ-

UDJG). 

Rezultatele vor fi anunțate pe site-ul http://www.ugal.ro/cercetare. 

Autorii premiați vor susține o prezentare orală a rezultatelor premiate în contextul general al activității 

de cercetare pe care o desfășoară în cadrul unei unități de cercetare acreditate instituțional, în cadrul 

workshop-ului organizat cu acest scop (Anexa 2). 

 

                                                           
1
 Un numar mai mare de autori din UDJG este favorabil 

https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste
http://www.webofknowledge.com/
http://www.ugal.ro/cercetare
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Anexe 

Anexa 1 – Cerere de participare 

Anexa 2 – Calendar competiție 

 

 

 

Prezenta metodologie a fost analizată și aprobată de către Consiliul pentru Cercetare Științifică 

(CCȘ-UDJG) 
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Anexa 1 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ARTICOL 

Pentru selecția în vederea premierii rezultatelor de excelență în CDI din UDJG 

 

Titlu articol  

Domeniul fundamental în care se 

încadrează aplicația 

 

Revista în care s-a publicat articolul  

Subdomeniul științific în care se 

încadrează revista 

 

Încadrarea articolului Science   

Social science  

Arts & Humanities          

Factor de impact (IF) revistă  

Poziţia revistei în clasamentul pe 

subdomeniu 

 

Numărul de reviste din subdomeniu 

clasificate în primul sfert (zona roșie) 

 

ISSN  

Volum, nr., pagină  

Autor principal/autor corespondent 

(Nume, Prenume) 

 

Autori afiliați UDJG  

(Nume, Prenume) 

 

Autori doctoranzi în colectiv  

Citări  

 

Data .................     Nume, prenume, grad didactic aplicant 

        semnătura 
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Anexa 2 

 

 

 

CALENDAR 

depunerea aplicațiilor pentru selecția în vederea premierii rezultatelor de excelență în CDI 

 

15.09.2018-15.10.2018 

 

Depunere aplicații 

16.10.2018-30.10.2018 

 

Evaluare și selecție aplicații 

05.11.2018 Publicare rezultate finale 

12.11.2018-16.11.2018 

 

Premiere în cadrul Workshop-ului 

 

 


