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Pachetul de lucru 4 – “Capacitate Editoriala”

1. TRAINING EDITORIAL

2. REALIZAREA GHIDULUI DE TRAINING PENTRU EDITORI

Definirea misiunii strategice a unei reviste stiintifice ;

Noi tehnologii in publicarea stiintifica ;

Politicile de copyright;

Tehnici de peer-review ;

Tehnici de proofing (revizuire pre-print);

Mecanisme de crestere a valorii jurnalului.

3. 10 SESIUNI DE FORMARE PE TEME   SPECIFICE

Acoperirea celor mai importante centre universitare 

din tara.



SPRIJIN EDITORIAL PENTRU REVISTELE INCLUSE IN PROGRAM

1. Stabilirea echipelor de legatura intre editori si consultantul ales.

ECHIPA JURNAL STIINTIFIC ECHIPA  FORMARE

Coordonator principal Consultant proces editorial

Sef sector informatic Consultant tehnic

Responsabil colectiv recenzare

2. Evaluarea echipelor editoriale – analiza SWOT si concluzi ce vor fi     

prezentate in colectivul managerial al revistei.

3. Traininguri “On the JOB” – integrarea si utilizarea facilitatilor Platformei 

Editoriale Romane in cadrul activitatii revistei.
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INTRODUCERE

-Bazele de date sunt  puternic interesate de “inmatricularea”, listarea 

si chiar ierarhizarea tuturor publicatiilor, oferind informatii corecte 

amatorilor de statistici! 

-Ca fapt divers, baza de date ISI Thomson Reuters are indexate 

(acoperite) 16.000 de titluri, reprezentand revistele  ştiinţifice 

recunoscute, in baza unor criterii dure de selectie.

- Obiectivele primordiale ale publicaţiilor stiinţifice sunt asigurarea, 

prezervarea si circulaţia universală a contribuţiei in noutate si 

adevar, datorate  comunităţii oamenilor de ştiinţă.



“Filozofia naturală”

Matematică, astronomie, fizică, 

chimie, botanică, zoologie, medicină

Sute de domenii de specializare

Primul jurnal

Suta de jurnale

Mia de jurnale

Doua zeci de mii de jurnale

1665

1800

1900

2000



1. DEFINIREA MISIUNII STRATEGICE A UNEI REVISTE STIINTIFICE

Concepte importante  

Care sunt motivele pentru care cercetătorii contemporani doresc sa 

devina  autori publicati in reviste stiintifice? 

Cum aleg autorii un jurnal? 

Definiţia unui Jurnal cu Referenţi (Peer- Reviewed Journal) 

Libertatea şi integritatea editorială

Conflicte de interese

"Îngrijorarea" cu privire la rezultatele cercetărilor

Confidenţialitatea

Publicitatea

Suplimentele

Rolul secţiunii de corespondenţă



Concepte importate

-Revistele/publicatiile să fie inovatoare în îmbunătăţirea serviciilor

-Revistele de top sunt internaţionale, pentru ca ştiinţa insăşi este 

internaţională 

-Calitatea atrage/induce calitate

-Revista nu are nici o valoare, fără sprijinul activ al oamenilor de 

ştiinţă, de inalt nivel

Jurnal cu Referenţi (Peer- Reviewed Journal)

Un jurnal cu referenţi este acela care îşi supune majoritatea 

articolelor publicate unei evaluări de către experţi care nu fac 

parte din Comitetul Editorial. Numărul şi tipul de lucrări trimise 

pentru evaluare, numărul referenţilor, procedurile de evaluare şi 

modul de utilizare a recomandărilor referenţilor pot să varieze, de 

aceea fiecare jurnal trebuie să publice aceste politici în cadrul 

instrucţiunilor pentru autori, pentru beneficiul cititorilor şi al

potenţialilor autori.



Motivele pentru care cercetătorii doresc sa devina  autori publicati

Înregistrare: Să se înregistreze cu descoperirea facuta (ca fiind a lor), 

realizata de catre aceştia la o anumita data (referinta in istoria stiintei) şi sa se 

afirme neechivoc dreptul de proprietate şi de stabilirea unei  prioritati; 

Validare: Pentru a obţine atestarea cercetararii (şi, implicit, autorii), ca fiind de 

calitate verificată prin publicarea într-un jurnal cu standard recunoscut, dar si 

pentru a se stabili o reputaţie certa, sau a putea fi recompensata;

Difuzare: Pentru a permite colegilor lor luarea la cunostiinta a ceea ce au 

făcut/realizat, pentru a atrage recunoaşterea comunitatii şi ca o propunere de 

colaborare ulterioara;

Arhivare: Pentru a lăsa o înregistrare permanentă a actului doveditor de 

cercetare stiintifica (articol, lucrare comunicata), de pastrare a renumelui 

obtinut etc. 



2. NOI TEHNOLOGII IN PUBLICAREA STIINTIFICA

2.1. Standarde de publicare

Publicarea pe Internet a informaţiilor/articolelor din Jurnalele

Pachetul de Template-uri pentru reviste

Modul de prezentare on-line

2.2. Template publicare articol (LaTeX, etc )

Editoare şi IDE

Unelte si pachete

Tutoriale

Cărţi

Ghiduri in functie de platforme

Documentatie Latex CEJP







3. Aspecte bibliometrice ale publicatiilor stiintifice

3.1. Politica activa de promovare a articolelor – citarea in 

alte publicatii ISI – Cross Citation

3.2. Cresterea factorului de impact (IF) 

3.4. Indicele Hirsch

Calcularea Indicelui Hirsch

















4. POLITICILE DE COPYRIGHT

4.1. Definirea categoriei de text stiintific plagiat

4.2. Problematica proprietatii intelectuale asupra 

articolelor

4.3. Contractarea autorilor



Plagiatul poate fi definit ca fiind:

“Copierea literală in întregime a unui  alt articol sau unui alt text, publicate 

anterior;

copierea literală a unei porţiuni mari din articolul/lucrarea altei persoane;

parafrazarea consistenta/de fond a operei/lucrarii unei alte persoane...”. 

În legislaţia americană referitoare la drepturile de autor se consideră 

plagiat utilizarea repetată a mai mult de 8 cuvinte, fără precizarea sursei 

originale, considerând că în acest fel lucrarea plagiată este prezentată ca 

o lucrare originală.

Un text poate fi reprodus ad literam, daca este citat. In categoria  texte 

citate se incadreaza textele care nu depăşesc 400 de cuvinte.



Model de contract, 

recomandat de specialisti, 

pentru utilizarea curenta



5. REVIZUIREA PRE-PRINT (PROOFING)

Microsoft Office Proofing Tools reprezintă un pachet de completare, 

ce contine instrumente de verificare pentru 30 de limbi.

Ca simpla exemplificare, putem cita:

- Corectură de fonturi, ortografică si gramaticală; 

- Liste de Autocorectie; 

- Reguli de Rezumare automată (numai pentru Microsoft Word), 

- Dictionare pentru traduceri;

- Editori ai metodei de intrare (IME), pentru limbile asiatice .

5.1 Standardul Britanic de semnalistica in revizuirea pre-print







6. TEHNICI DE PEER-REVIEW

Procedura de , „Peer review”, conform definitiei unanim acceptate, reprezintă 

evaluarea critică a manuscriselor transmise revistelor ştiinţifice spre publicare, 

realizată de către experţi recunoscuti, dar care nu fac parte din echipa editorială. 

Aceasta actiune absolut obligatorie are un rol de preventie si de asigurarea 

calitatii impuse de standardele revistei. 

Editorul sef este cel care conduce procesul de recenzie - “peer-reviw”!

6.1. Politica de acceptare realizata de comitetul editorial

Un articol va fi acceptat spre publicare daca toti referentii ( in general doi) 

propun unanim acest lucru.

6.2. Termenele de revizie si de publicare



Scrisoare de respingere primita

Renuntare
Nici o sansa

de publicare

Determinarea tipului

de respingere

Respingere conditionala

Renuntare

Incorporarea comentariilor

editoriale si ale revizorilor

(articolul trebuie imbunatatit)

Trimiterea unei scrisori de raspuns 

bine pregatita si a unui articol 

Revizuit, aceluiasi jurnal

O sansa, mai mult

decat rezonabila,

de publicare

Respingere pe loc

Identificarea motivelor

respingerii

Necorespunzator

jurnalului

Trimitere catre o revista

mai potrivita si probabil cu 

un factor de impact mai mic

Incorporarea comentariilor

editoriale si ale revizorilor

(articolul trebuie imbunatatit)

O sansa rezonabila 

de publicare

Eroare fatala

Nici o sansa de publicare

Necorespunzator sa

continue publicarea

Nici o sansa

de publicare

Renuntare



7. TEHNICI DE ARHIVARE SI PREZERVARE A CONTINUTULUI 

STIINTIFIC

7.1 Arhivarea unei baze de date

Obiect informational 

Selectarea obiectelor informationale destinate arhivarii  

Extragerea obiectelor informationale

7.2 Forme de arhivare

7.3. Durata de viata a informatiilor

7.4. Optiuni de configurare ale bazei de date

7.5. Separarea informatiei in baze de date distincte

7.6. Utilizarea unei baze de date de referinta



8. MECANISME PENTRU CRESTEREA VALORII JURNALULUI

8.1. Rolul actorilor implicati (editori, autori, recenzori) 

8.2 Responsabilitatile fiecarui actor implicat in procesul de publicare

Responsabilitatea Editorului de Jurnal

Responsabilitatea Managerului publicatiei

Responsabilitatii/obligatii ale Autorului articolului trimis spre publicare

8.3. Indexarea in baze de date internationale (Scopus, IndexCopernicus, 

ISI) 

Menţinerea indexării şi obţinerea unui factor de impact







„Fereastra” aplicatiei on-line a 

procesului de selectie ISI 

Thomson Reuters



Pagina de prezentare 

de pe site-ul ISI Thomson



Plan economic magerial

FIŞA DE CALCUL  ECONOMIC



VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!


