
 

 

Comunicat de presă  

14 ianuarie 2010, Bucureşti 

 

CNCSIS, UEFISCSU şi CNFIS dezbat probleme ale revistelor ştiinţifice româneşti 

 

 

  Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 

(UEFISCSU), împreună cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) şi 

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin proiectul “Doctoratul în Şcoli de 

Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, organizează  

vineri, 15 ianuarie a.c., la Universitatea  de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Aula Aurel E. 

Popoviciu, începând cu ora 15.00, dezbateri pe tema creşterii competitivităţii revistelor ştiinţifice româneşti.  

  La discuţii vor participa peste 50 de reprezentanţi ai revistelor acreditate de către CNCSIS. Alaturi de 

analiza problemelor reale ale revistelor ştiinţifice româneşti, vor fi dezbătute posibilităţile de integrare a 

resurselor şi rezultatelor proiectului în activitatea revistelor ştiinţifice. 

  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

  Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin 

publicare ştiinţifică” este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru învăţământul superior derulate de 

CNCSIS., CNFIS şi UEFISCSU şi finanţate prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane care işi propun să susţină transformările structurale în domeniul învăţământului 

superior şi cercetării universitare şi să dezvolte opţiunile strategice din acest domeniu. 

Misiunea U.E.F.I.S.C.S.U. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii 

dezvoltării învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare. Pentru aceasta, organizaţia urmăreşte 

atragerea de noi surse financiare şi orientarea activităţilor sale spre un management de calitate al finanţării 

învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice.  

Activitatea proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea 

vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” are ca scop crearea cadrului naţional de evaluare internaţională a calităţii în 



 

 

cercetare, de structurare a unui program de excelenţă în universităţile româneşti şi de dezvoltare a capacităţii 

de publicare ştiinţifică. 

Prin pachetul de lucru “Capacitate editorială”, proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea 

calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” işi propune două mari obiective: realizarea unui 

program de training editorial pentru întărirea capacităţii editoriale a unui grup de 30 de publicaţii româneşti şi 

realizarea unei platforme web de suport editorial care să permită unui număr mare de reviste româneşti să intre 

în fluxul principal de cunoaştere.  
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