În perioada de consultare publică au fost primite mesaje ce provin de la cercetători din universități /
institute de cercetare care vizează:






















suma acordată ca premiu unui autor afiliat unei instituţii din România să se calculeze prin
divizarea la numărul total de autori de pe articol, indiferent de ţară;
valoarea premiului să se împartă diferenţiat pentru primul autor şi ceilalţi autori;
diferenţierea premiului pe categorii de autori (prim autor şi co-autori), cu excepţia cazului în
care se specifică în mod expres că toţi autorii au avut o contribuţie egală;
realizarea unei subdivizari a revistelor ţinând cont de factorul de impact pentru anumite
categorii (de ex: Chemistry, Multidisciplinary);
includerea la "Premii de excelenţă" a articolelor încadrate în Clarivate Analytics în categoria
HIGHLY CITED IN THE FIELD şi în categoria HOT PAPERS IN THE FIELD începînd cu anul 2007
chiar dacă au mai fost premiate în funcţie de IF sau AIS al revistelor în care au fost publicate;
includerea pentru premiere şi a ultimelor două sferturi şi modificarea sumelor pentru
premiere astfel: primul sfert (ZONA ROŞIE): 6000 lei - conform pachetului de informaţii; Al
doilea sfert (ZONA GALBENĂ): 4500 lei; Al treilea sfert: 3000 lei; Al patrulea sfert: 1500 lei;
premierea articolelor să se realizeze doar după scorul de influenţă;
premierea articolelor să se realizeze doar după scorul de influenţă (AIS) sau după scorul
relativ de influenţă (SRI);
premierea articolelor doar după scorul de influenţă şi înlocuirea frazei "Pentru premiere se
ia în calcul încadrarea cea mai bună (funcţie de IF sau AIS).” cu fraza “Pentru premiere se ia
în calcul încadrarea folosită de CNATDCU (IF sau AIS) în stabilirea standardelor minimale
pentru domeniul respectiv”;
extinderea premierii articolelor aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzător (Top 1)
până la primele 1% de reviste într-un domeniu;
modificarea cuantumului articolelor publicate în reviste Nature/Science de la 40.000 lei la
10.000 lei (cuantumul pentru articolele publicate pe primul loc în subdomeniul
corespunzător);
menţinerea criteriului prin care premierea face atât în funcţie de IF cât şi AIS;
premierea articolelor publicate în reviste aflate în a doua jumătate din cadrul unui
subdomeniu (zona gri), în limita bugetului competiţiei;
includerea pentru premiere şi a articolelor publicate în anii anteriori 2017 sau 2016 care nu
au beneficiat de premiere;
menţinerea listelor privind clasificarea revistelor până la sfarşitul programului de premiere
(să nu se mai actualizeze în fiecare an);
includerea pentru premiere şi a citărilor (fără autocitari);











afişarea listelor cu numele autorilor premiaţi, numărul de articole premiate, afiliere, zona în
care se află revistă;
creşterea cuantumului premiilor aferente articolelor publicate în reviste din zona galbenă la
3000 lei şi reducerea celor din zona roşie la 5000 lei;
modificarea valorii premiului acordat unui articol publicat în reviste aflate pe primul loc în
subdomeniul corespunzător de la 10.000 lei la 15.000 - 20 000 lei;
premierea articolelor per autor în limita sumei de 24.000 lei;
excluderea de la premiere a articolelor ce au fost realizate cu suport financiar din proiecte
de cercetare acordate de instituţii ale statului român;
includerea pentru premiere a unor cercetări realizate de autori cu afiliere la o instituţie din
România, menţionate/prezentate în articole din reviste de top;
includerea unor criterii de echivalare a revistelor Arts&Humanities şi pentru categoria
revistelor din "zona roșie";
valoarea premiului pentru articolele pentru care se plătesc taxe pentru pagini suplimentare
(de ex: reviste IEEE Transactions) să acopere taxa platită pentru paginile respective;
articolele publicate în anul 2016 şi care nu au beneficiat de premiere, să se premieze
conform metodologiei articolelor publicate în anul 2017;

