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METODOLOGIE 

Premierea rezultatelor de excelență în activitatea cercetare, dezvoltare și inovare  

din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 
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 activități de 

cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) obținute de către membrii comunității științifice din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), prin publicarea de articole în reviste cu 

impact. 

Premierea articolelor reprezintă un indicator de rezultat prevăzut în cadrul proiectului de 

dezvoltare instituțională cu titlul: „Cercetarea de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați – pol al completivității și performanței – COMPETICER”, finanțat prin contractul CNFIS-

FDI-2019-0063. Fondurile pentru premiere sunt prevăzute și aprobate în bugetul proiectului. 

 

2. Participanți: cadre didactice ale UDJG (profesori, conferențiari, șef lucrări/lectori, asistenți, 

doctoranzi și posdoctoranzi), având contract de muncă sau studii cu universitatea, 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) Conțin mențiunea afilierii la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a autorului care 

solicită premierea și a celorlalți autori angajați ai UDJG. 

c) Sunt publicate în reviste cotate Clarivate Analytics (Web of Science) din zona roșie  (încadrate 

în categoria Q1). 

d) Sunt publicate în anul 2018 și sunt vizibile în platforma online Web of Science Core 

Collection, www.webofknowledge.com.  

Dacă activitățile de cercetare care fac obiectul rezultatelor publicate au fost desfășurate integral sau 

parțial în unitățile de cercetare acreditate la nivel instituțional din cadrul Universitatii „Dunărea de 

Jos” din Galați (http://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare/unitati-de-

http://www.webofknowledge.com/
http://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare/unitati-de-cercetare-stiintifica-creatie-artistica
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cercetare-stiintifica-creatie-artistica), pentru care există mențiuni în secțiunea Acknowledgements în 

articolul publicat, se acordă o bonificație în calculul punctajului general pentru selecția aplicațiilor. 

Nu se vor lua în considerare pentru premiere lucrările având încadrarea „document type”: „Article; 

Proceedings paper”, „Article; Book Chapter”, „Review Book Chapter”, sau alte combinații multiple. 

 

4. Premierea 

4.1. Se acordă 12 premii, pentru maxim 2 articole publicate pentru fiecare domeniu fundamental.  

4.2. În cazul în care, pentru anumite domenii, nu se vor depune aplicații, premiile nealocate se vor 

distribui în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru toate aplicațiile rămase nepremiate, în 

limita fondurilor disponibile.  

4.3. Valoarea unui premiu este de 2000 lei. Suma acordată fiecărui autor afiliat UDJG al unui articol 

premiat se calculează prin divizarea sumei acordate articolului la numărul de autori afiliaţi 

UDJG. 

4.4. Sumele acordate se impozitează conform legislației în vigoare. 

4.5. Pentru selecția articolelor propuse pentru premiere se vor avea în vedere următoarele criterii: 

4.5.1. Scorul de influență (SI) al revistei în care s-a publicat articolul. Se ia în considerare Lista 

revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora, 

utilizată de UEFISCDI pentru premierea rezultatelor cercetării – articole 

(https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole). În cazul revistelor 

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

din punct de vedere al valorii indicatorilor scientometrici.  

4.5.2. Factorul de impact (FI) al revistei în care s-a publicat articolul. Se ia în considerare Lista 

revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora 

(IF), utilizată de UEFISCDI pentru premierea rezultatelor cercetării – articole 

(https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole). În cazul revistelor 

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

din punct de vedere al valorii indicatorilor scientometrici.  

4.5.3. Acknowledgements cu referire la o unitate de cercetare acreditată instituțional în 

universitate sau Platforma de cercetare multidisciplinară ReForm_UDJG. 

4.6 Pentru evaluarea cererilor de premiere se va aplica formula de calcul de mai jos: 

                                           (1) 

în care:  

SI - scorul de influență al revistei, în anul 2018;  

FI - factorul de impact al revistei, în anul 2018;  

C - coeficient cu valoarea 1, pentru situația în care există Acknowledgements cu referire la o 

unitate de cercetare acreditată instituțional sau Platforma ReForm_UDJG și valoarea 0, 

dacă nu există acest tip de Acknowledgements. 

4.7 Clasificarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

 

5. Participare 

5.1. Pentru participarea la competiție, autorul articolului (prim autor/autor corespondent) va depune 

la Serviciul cercetare dezvoltare inovare (SCDI) următoarele documente: 

http://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare/unitati-de-cercetare-stiintifica-creatie-artistica
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
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- Cerere de participare - Anexa 1 

- Articolul integral, în format print 

- Print pagina cu vizibilitate articol în platforma online Web of Science Core Collection, 

www.webofknowledge.com 

5.2. Un autor principal sau corespondent poate depune o singură aplicație. 

 

6. Evaluare 

Pentru evaluarea articolelor depuse în competiție se constituie o comisie formată din:  președinte, 2 

membri și secretar. Comisia este numită prin decizia Rectorului, la propunerea directorului de 

proiect. 

Evaluarea se desfășoară în 2 etape: 

1) Verificarea eligibilității aplicațiilor.  

2) Departajarea articolelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Dacă două sau 

mai multe articole selectate obțin același punctaj, diferențierea se va face în funcție numărul de citări 

al articolului. 

Calendarul competiției este prezentat în Anexa 2. 

 

7. Rezultate finale 

Rezultatele finale vor fi validate de către directorul de proiect și anunțate pe site-ul 

http://www.ugal.ro/cercetare.  

Premiile se vor acorda în baza deciziei Rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

 

 

Anexe 

Anexa 1 – Cerere de participare 

Anexa 2 – Calendar competiție 

 
 

 

   

http://www.webofknowledge.com/
http://www.ugal.ro/cercetare
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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 

 

Ariile de cercetare*  

Categoriile Web of 

Science* 

 

Scorul de influență (AIS) 

revistă 

 

Factorul de impact (IF) 

revistă 

 

ISSN/e-ISSN  

Volum, nr., pagini  

Accession Number – WOS*  

Autor principal/autor 

corespondent 

(Nume, Prenume) 

 

Autori afiliați UDJG  

(Nume, Prenume) 

 

* Conform datelor din platforma online Web of Science Core Collection, www.webofknowledge.com 

 

 

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

        semnătura 

http://www.webofknowledge.com/
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Anexa 2 

 

 

 

CALENDAR 

 

pentru depunerea și selecția aplicațiilor (articole publicate)  

în vederea premierii rezultatelor de excelență în activități CDI  

 

23.09.2019-04.10.2019 Depunere aplicații 

07.10.2019 Verificare eligibilitate aplicații 

08.10.2019-15.10.2019 Evaluare și selecție aplicații 

16.10.2019 Publicare listă articole selectate pentru premiere 

17.10.2019-24.10.2019 Premiere articolelor selectate 

 


