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1.1.1. Tipuri de texte ştiin ţifice şi publica ţii

Surse primare:

- articole ştiintifice publicate în reviste sau on-line, brevete (patente), rapoarte 

tehnice în inginerie şi design (inclusiv aplicaţii software), prezentări/studii de caz, 

note/scrisori către editori

Surse secundare:

- articole de ansamblu (review), monografii, referate ştiintifice sau creativ/ 

artistice, editoriale, cărţi 

Surse ter ţiare:

-enciclopedii sau lucrări similare, cu grad mare de generalitate şi care se 

adresează unui public cititor mai larg

Valoarea unui articol publicat este dependent ă de calitatea jurnalului.



1.1.2. Cercetare şi documentare online. Baze de date.
Motoare de cautare. Portaluri ale editurilor.
Exemple de surse de documentare specifice domeniilor de cer cetare

Câteva dintre cele mai importante resurse de inform are:

- articol acceptat  pentru publicare - bazat pe o documentare serioasă, cu acoperirea 
principalelor publicaţii din domeniu

- utilizarea motoarelor de căutare- ex: OJOSE (Online Journal Search Engine), Scirus
Scifinder , etcScifinder , etc

- baze de date – Engineering Village, Sciencedirect, Scopus, Medlin e/Pubmed, 
NIST Scientific and Technical Databases , Espacenet ,, Oxford 
online journals,  Cambridge University Press Journa ls, etc.

- portaluri ale editurilor - Sciencedirect (Elsevier), Springerlink, Interscience Wiley, 
Thieme, Blackwell, Taylor&Francis, etc.

- jurnale online - ACS Publications ( www.pub.acs.org),

Royal Society of Chemistry ( www.rsc.org/Publishing/journals)



http://www.ojose.com/



http://www.scirus.com/srsapp/advanced/







www.sciencedirect.com ScienceDirect



http://www.springerlink.com/home/main.mpx



Platforma stiintifica Wiley Blackwell

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home



http://www.informaworld.com





� OXFORD ONLINE JOURNALS – www.oxfordjournals.org 



CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS JOURNALS- http://journals.cambridge.org



Engineering Village

http://www.engineeringvillage2.org





Inspec

http://www.theiet.org/publishing/inspec/index.cfm



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



MEDLINE

http://www.nlm.nih.gov/databases/databases_medline. html



United States Patent and Trademark Office

http://patft.uspto.gov /





European Patent Office

http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP





NIST Scientific and Technical Databases

http://www.nist.gov/index.html





https://www.thieme-connect.com/ejournals/search



Online journals

http://pubs.acs.org/action/showPublications?display =journals



NCBI - National Center for Biotechnology Information,

- stabilit în 1988 ca resursă naţională a Statelor Unite pentru informaţii în biologie moleculară,
- NCBI a creat/crează baze de date publice,
- coordonează cercetări de biologie computaţională,
- dezvoltă aplicaţii software pentru analiza datelor genomice, structurale etc.
- diseminează informaţii biomedicale şi stabileşte legături cu baze de date externe.

Baze de date specifice diferitelor domenii

CAS – monitorizează, indexează şi rezumă literatura chimică (jurnale, patente)  

Biology-Online.org este una dintre cele mai mari resurse de informaţie în biologie , agricultur ă, ştiin ţele
pamântului, astronomie, matematic ă, chimie, conţinând articole, cărti, tutoriale, eseuri, rapoarte, etc,
acoperind 10000 subiecte .

GeneCards este o bază de date academic ă întretinută de Weizmann Institute of Science . 
Baza de date este interogabilă şi integrează informaţii asupra genelor umane cunoscute, în ceea ce priveşte 
datele genomice, proteomice, transcriptomice, genetice şi funcţionale. 

Inspec - bază de date care cuprinde date despre publicaţii în domeniile: fizică, inginerie electrică,, 
electronică comunicaţii, computere, inginerie mecanică



http://www.scopus.com



1.1.3. Criterii de selectare a publica ţiilor de specialitate adecvate şi relevante

pentru diseminarea rezultatelor cercet ărilor realizate

- public cititor- ţintă - informaţia ştiinţifică inclusă va fi diferită pentru un jurnal foarte specializat pe un  

domeniu versus un jurnal multi-disciplinar.

- vizibilitatea - sistemul “acces-liber” , indexarea în baze de date majore (de ex: ISI)- vizibilitatea - sistemul “acces-liber” , indexarea în baze de date majore (de ex: ISI)

- prestigiul şi politica revistei de specialitate - permisiunile de reproducere, publicarea imaginilor color

- şanse de acceptare - analiza criteriilor de acceptare impuse de editură; de ex: noutatea studiilor

pentru jurnale precum Nature, Science, JACS. 

- rapiditatea evalu ării - foarte importantă în domeniile în care informaţia ştiinţifică se modifică rapid

-clasificarea revistei - obtinerea unui punctaj cat mai bun la evaluarea activitatii de cercetare  de pe 

urma publicarii



1.1.4. Clasificarea revistelor ştiin ţifice

Pe plan intern:

•reviste recunoscute CNCSIS

Categoria "A" - reviste cotate ISI

Categoria "B+" - reviste indexate BDI (baze de date i nterna ţionale)

Categoria "B" - reviste cu punctaj de recunoa ştere

•reviste fără punctaj de recunoaştere

Categoria "C" - reviste cu poten ţial de recunoa ştere

Categoria "D" - reviste în eviden ţa CNCSIS

Pe plan extern: 

-reviste cotate ISI (factor de impact);

-reviste indexate BDI (baze de date internationale)



1014 reviste romanesti evaluate CNCSIS (februarie 2010)
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Situatia revistelor romanesti 

recunoscute CNCSIS (2009)
1014 REVISTE ROMANESTI

RECUNOSCUTE FARA_RECUNOASTERE

413

41%
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59%



"ISI"

Institutul pentru Informa ţii �tiintifice (ISI) 

- fondat în 1955 (Eugene Garfield )

- acum este o componentă a corporaţiei multi-miliardare Thomson Reuters- acum este o componentă a corporaţiei multi-miliardare Thomson Reuters

- oferă servicii caracteristice bazelor de date bibliografice;

- specializat în indexarea şi analiza citărilor; 

- indexeaza reviste stiintifice, conferinte  si brevete de inventii (patente) in urma unui proces de evaluare                  

;



Dispute “ISI”

revista cotata ISI vs. revista indexata ISI

Web of Science vs. Master Journal List



www.isiknowledge.com



www.isinet.com





I.Journal Lists for Searchable Databases (24 baze de d ate) (12.08.2009)

Arts & Humanities Citation Index ® (Web of Science) (1470 de reviste)
Biochemistry & Biophysics Citation Index ™ (478)
Biological Abstracts (4351)
BIOSIS PREVIEWS (4683)
Biological Abstracts/RRM (335)
Biotechnology Citation Index ™ (303)
Chemistry Citation Index ™ (529)
Current Contents® / Agriculture, Biology & Environm ental Sciences (1198)
Current Contents® / Arts & Humanities (1191)
Current Contents® / Clinical Medicine (1453)
Current Contents® / Engineering, Computing & Techno logy (1277)
Current Contents® / Life Sciences (1411)
Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Scie nces (1312)Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Scie nces (1312)
Current Contents® / Social & Behavioral Sciences (1987)
Current Contents Collections / Business Collection (232)
Current Contents Collections / Electronics & Teleco mmunications Collection (190)
Focus On / Sports Science & Medicine (99)
Focus On / Veterinary Science & Medicine (175)
Materials Science Citation Index ® (615)
Neuroscience Citation Index ™ (371)
Science Citation Index ® (3768)
Science Citation Index Expanded ™ (Web of Science) (8060)
Social Sciences Citation Index ® (Web of Science) (2697)
Zoological Record (4720)

II. Chemical Information Products (6 baze de date)
ChemPrep ™ (101)
ISI Chemistry Reaction Center SM (339)
Current Chemical Reactions® (114)
Current Chemical Reactions® Database (339)
Index Chemicus ® (101)
Reaction Citation Index ����™(362)



Master Journal List include toate revistele ce se regasesc in diversele  produse 

stiintifice ale concernului Thomson Reuters din Phi ladelphia, SUA.

Prin revista cotata ISI se intelege o revista inclusa intr-una din urmatoar ele trei baze 

de date care formeaza, alaturi de Conference Procee dings Index (editiile Science si 

Social Science & Humanities), WEB OF SCIENCE (12.227):

. 

.

1. Arts & Humanities Citation Index

2. Science Citation Index Expanded

3. Social Sciences Citation Index

O revista ce face parte din Master Journal List dar  nu se regaseste printre revistele 

cotate ISI este  considerata revista indexata BDI .



• ISI publică anual Journal Citation Reports care listează mai multi indicatori 

scientometrici printre care şi factorul de impact. 

• Listarea este bazată pe criterii de selecţie publicate iar IF este un indicator important al 

calităţii şi impactului unui jurnal.

• Journal Citation Reports prezintă şi un tabel cu clasificarea relativă a jurnalelor pe baza • Journal Citation Reports prezintă şi un tabel cu clasificarea relativă a jurnalelor pe baza 

IF pentru fiecare disciplină ştiinţifică.

JCR publicat în Iunie 2009 conţine factorii de impact pentru 2008, calculati ca numărul de 
citări din 2008 la articolele din 2007 şi 2006 raportat la numărul de articole publicate în 2007 si 
2006. 

număr mediu de cit ări recente per articol

În comunitatea ştiinţifică, factorul de impact (IF) joacă un rol foarte important, 

deşi controversat, în evaluarea importanţei portofoliului ştiinţific al unui cercetător.



http://www.cncsis.ro/



http://www.cncsis.ro/articole/65/Reviste-cotate-ISI .html



Science Citation Index  Expanded

http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/2009_s cience/index1.htm

Category Name: 

Construction & Building Technology

Category Description: Category Description: 

Construction & Building Technology includes resourc es that provide 

information on the physical features and design of structures (e.g., buildings,

dams, bridges, tunnels) and the materials used to c onstruct them (concrete,

cement, steel). Other topics covered in this catego ry include heating and 

air conditioning, energy systems, and indoor air qu ality.



Clasificare reviste dintr-un anumit domeniu în func ţie de FI



Category Name: 

Engineering, Civil

Category Description: 

Engineering, Civil includes resources on the planni ng, design, construction, 

and maintenance of fixed structures and ground faci lities for industry, 

occupancy, transportation, use and control of water , and harbor facilities. 

Resources also may cover the sub-fields of structur al engineering, 

geotechnics, earthquake engineering, ocean engineer ing, water resources and 

supply, marine engineering, transportation engineer ing, and municipal 

engineering. 



http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/2009_s cience/pdf/eng_civil.pdf





Critici aduse factorului de impact

• Deşi IF este o masură obiectivă a calităţii unui jurnal, i-au fost aduse o serie de critici în ceea ce 

priveşte validitatea , uşurin ţa în manipularea calculelor şi folosirea lui necorespunz ătoare

• În 2007 un jurnal cu un IF = 0.66 a publicat un editorial în care a citat toate articolele 

publicate în 2005-2006 , în semn de protest împotriva folosirii necorespunzătoare a factorului 

de impact. Acest număr mare de citări a dus la creşterea artificial ă a IF până la 1,44. 

• Nature (IF = 30,98) şi Science (IF = 29,78) sunt în general considerate ca fiind cele mai 

prestigioase jurnale totuşi, New England Journal of Medicine (IF = 34,83), de exemplu, este 

citat chiar mai mult decat Nature şi Science deoarece ponderea review-urilor este mai mare în 

acest jurnal.
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