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1. Considerații generale
În urma studierii situației statistice prezentate în tabelul 1 [1], sa observat faptul că pe lângă profesori universitari, cadre didactice,
cercetători și/sau proiectanți cu experiență, au participat cu lucrări în
revista ”ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE”, într-o proporție semnificativă (peste
30 %), atât studenți cât și doctoranzi.
Aceste ultime două categorii de autori, aflându-se în principiu la
început de drum în ceea ce privește realizarea de articole științifice, am
considerat că ei ar putea fi principalii (dar nu singurii) beneficiari ai
acestei lucrări.
În conformitate cu [1] în primii zece ani de apariție a revistei, au
fost în medie 261,4 autori/an, 195,8 lucrări/an, 1,335 autori/lucrare și
1247,8 pagini/ediție (cu mențiunea că în ultimii ani media a crescut la
peste 1600 pagini/an).
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Tabel 1 [1]

2. Tipuri de articole
•
•
•
•

În general, articolele se pot împărți în:
articole care sunt publicate sub formă de rezumate, în urma
unor conferințe sau simpozioane;
lucrări prezentate la conferințe (proceedings) fie sub formă de
prezentare (gen Power Point), fie sub formă de articol scris
special pentru publicare;
un alt tip de articole este reprezentat de articolele complete
care prezintă rezultatele complete obținute în urma cercetărilor
efectuate;
o categorie înaltă de articole este reprezentată de articolele
recenzate care sunt publicate în reviste cu cotații din categoria
A, acestea se adresează în special cercetătorilor cu experiență.
3. Cotații ale revistelor
1

CNCSIS a introdus, începând cu anul 2005, categoriile de
clasificare a revistelor științifice românești.(A, B, C și D).
2
Cele mai bine cotate reviste – categoria A (ISI ) – au implicit și
cele mai ridicate cerințe/standarde în ceea ce privește calitatea
lucrărilor publicate.
1

Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior.
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În anul 2007, pentru promovarea revistelor românești cu
vizibilitate pe internet, a fost introdusă subcategoria B+.
În anul 2008 subcategoria B+ a devenit zona revistelor
3
românești indexate BDI , dar care îndeplinesc toate condițiile pentru
categoria B.
Revistele și editurile care au obținut o categorie CNCS în
sesiunea 2011, o pot păstra timp patru ani, până în anul 2014 inclusiv,
în condițiile respectării conduitelor editoriale [3].
Momentan, procedurile în vederea obținerii clasificării revistelor
din domeniul tehnic, nu sunt finalizate, existând proceduri doar pentru
domeniile umaniste. În fiecare categorie de reviste, există mai multe
publicații care chiar dacă funcționează în același domeniu, pot diferi
destul de mult una față de cealaltă. Diferențe pot exista de exemplu în
ceea ce privește tipul de recenzare a lucrărilor (recenzie realizată de
specialiști renumiți în domeniile lor, recenzare editorială sau un tip de
recenzie care îmbină primele două categorii), diferențe în ceea ce
privește taxa de publicare, frecvența de publicare etc.
Este recomandată alegerea unei reviste țintă încă dinaintea
scrierii propriu-zise a articolului, tocmai pentru a putea ține cont de
particularitățile revistei.
Factorul de impact al revistelor este un alt factor care
diferențiază revistele. Factorul de impact se calculează, de exemplu
pentru anul 2014, prin împărțirea numărului total de citații din anul 2013
a lucrărilor publicate în anii 2012 și 2011 la numărul total al articolelor
publicate în revistă în anii 2012 și 2011.
S-a observat că se face deseori confuzie între indexarea și
cotarea unei reviste. Astfel, o revistă cotată este o revistă pentru care
se calculează factorul de impact (de către un organism abilitat), iar o
revistă indexată este disponibilă în mediul online în una sau mai multe
baze de date.
4. Redactarea articolelor
După selectarea revistei în care dorim să apară articolul, este
foarte importantă verificarea atentă a instrucțiunilor de publicare, unde
sunt prezentate standardele folosite de revista respectivă.
Trebuie acordată o atenție deosebită scrierii (atât în limba
română cât și în alte limbi).
2

Institute for Scientific Information – oferă servicii de indexare a bazelor de date și de
analiză și indexare a citărilor
3
BDI – bază de date internațională
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Se recomandă folosirea unor propoziții scurte și existența unei
singure idei într-o propoziție.
Structura generală a unui articol complet este [2]:
- Titlu
Trebuie concepute astfel încât să fie cât mai
- Rezumat
ușor de indexat și căutat (în bazele de date)
- Cuvinte cheie
- Cuprins - Introducere
- Metode
Spațiul de publicare este foarte prețios.
- Rezultate
Trebuie scris scurt și la obiect.
- Discuții
- Concluzii
- Mulțumiri
- Referințe bibliografice
- Materiale suport
Înaintea predării manuscrisului, este recomandată o verificare
meticuloasă. Importanța acestui pas rezultă din procesul de acceptare
a lucrărilor spre publicare, proces care datorită unor mici greșeli poate
fi întârziat cu mai multe luni.
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