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Obiectivele pachetului de lucru 4 

 “Capacitate editorială” 

• Implementarea unui sistem software online destinat asigurării suportului procesului 

editorial, care să permită unui număr mare de reviste româneşti să intre în fluxul 

principal de cunoaştere 

 

• Realizarea unui program de training pentru întărirea capacităţii editoriale a unui 

grup de publicaţii ştiinţifice româneşti aflate într-un proces de dezvoltare 

 

• Asigurarea unui sprijin editorial pentru revistele incluse în program în vederea 

valorificării potenţialului ştiinţific şi a creşterii vizibilităţii prin indexarea în baze 

de date recunoscute internaţional 
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Training editorial 

Acţiuni Rezultate 

Realizarea unui ghid de training pentru editori 

• Interviu cu redactori ai celor mai importante reviste româneşti cu factor 

de impact ISI; completarea unui chestionar privind experienţa 

internaţională a publicaţiilor  

• Stabilirea principalelor obiective editoriale ale revistelor româneşti şi 

realizarea ghidului în forma print 

• Ghid de training editorial 

Organizarea a 10 sesiuni de formare pe teme specifice 

• Organizarea a 10 sesiuni de formare în următoarele locaţii:  

• UEFISCDI - Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu 

de la Brad” Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, 

Universitatea din Piteşti 

• Includerea în program a peste 

30 de reviste ştiinţifice 

 

• Rapoarte de evaluare a 

sesiunilor de formare 

Monitorizarea rezultatelor înregistrate în urma sesiunilor de formare 

• Realizarea chestionarului de  monitorizarea sesiunilor de formare 

• Analiza comparativă a informaţiilor culese 

• Feedback oferit publicaţiilor în 

urma monitorizării evoluţiei pe 

perioada instruirii 
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 Sprijin editorial pentru revistele incluse în program 

Acţiuni Rezultate 

• Evaluarea situaţiei curente a mediului ştiinţific – editorial. S-au 

organizat la Bucureşti două conferinţe “Creşterea competitivităţii 

revistelor ştiinţifice româneşti”, unde au participat 102 reprezentanţi ai 

revistelor recunoscute CNCS, categoriile A, B+ şi B 

 

• Realizarea unui ghid de training privind managementul unei publicaţii 

ştiinţifice 

 

• Programul de asigurare a sprijinului editorial în vederea indexării în 

baza ISI a unui număr de 15 reviste româneşti 

 

• Organizarea a opt sesiuni de training în următoarele centre universitare: 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea Politehnica 

din Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Universitatea Transilvania din 

Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Dunărea 

de Jos Galaţi, Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş, 

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

• Ghid de training privind 

managementul unei publicaţii 

ştiinţifice 

 

• Prezenţa în cadrul sesiunilor de 

training a 277 de redactori ai 

publicaţiilor ştiinţifice 

 

• Înscrierea a 15 reviste în 

programul de asigurare a 

sprijinului editorial în vederea 

indexării în baza de date ISI 
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 Dezvoltarea unei platforme web de suport editorial 

Scopul Platformei Editoriale Române SCIPIO este de a crea condiţiile tehnice necesare echipelor editoriale 

locale, pentru a se putea concentra asupra conţinutului publicat în jurnalele ştiinţifice din România.  

Aplicaţia asigură facilităţi de: 

• management al procesului de publicare 

• prezenţa pe internet 

• evaluarea manuscriselor 

• pregatirea formei publicabile 

• distribuţia electronică 

 
PLATFORMA EDITORIALĂ ROMÂNĂ 

• JOURNALS TEMPLATES 

• JOURNALS COLLECTION 

• JOURNAL MANAGEMENT SYSTEM 
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 Dezvoltarea unei platforme web de suport editorial 

Asigurarea prezenţei online a publicaţiilor ştiinţifice 

• Asigurarea prezenţei online a publicaţiilor înregistrate în program (teme şi structuri de prezentare 

multiple, informaţii despre publicaţie, materiale de suport pentru vizitatori ocazionali şi membrii 

redacţiei – ghiduri, politica editorială) 

• Distribuţia online a articolelor publicate (afişare în format full text online şi/sau tiparibil, mecanism 

de publicare OnlineFirst, formular extins de propunere articol către redacţie) 

• Integrarea în mediul informaţional global (comunicare prin protocoale tip RSS, Z39.50, OAI-

PMH) 

• Raportări şi statistici  (rapoarte conforme standardului COUNTER) 

 

Managementul procesului editorial şi de publicare 

• Gestiunea fluxului de lucru pe tot parcursul etapelor de publicare a unui articol:  submit manuscris 

de către autor, recenzie, corecţie, paginare, validare, publicare Online first, publicare număr revistă 

• Gestiunea resurselor (membrii echipei editoriale) 

• Paginare automată a articolelor 

• Adminstrare drepturi acces la metadatele şi conţinutul unui articol 
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 Dezvoltarea unei platforme web de suport editorial 

Platformă integrată de acces la publicaţiile ştiinţifice: 

•Căutare simplă / Căutare avansată a articolelor publicate (operatori logici, limite definite etc.) 

•Navigare tematică (taxonomie impusă de administratorii platformei, bazată pe structura ISI, editabilă, 

fiecare jurnal se poate asocia uneia sau mai multor teme disponibile) 

•Facilităţi de publicare anunțuri 

•Facilităţi de suport al studiului (articole favorite, căutari preferate, salvarea sesiunii de lucru) 

•Plăţi online (achiziţii de articole publicate şi abonamente) – integrarea E-PAYMENT ROMANIA 

 

Platformă integrată de acces la publicaţiile ştiinţifice: 

•Organizarea sesiunilor de instruire în utilizarea Platformei Editoriale Române SCIPIO în următoarele 

centre universitare: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 

Universitatea din Bucureşti, Universitatea Transilvania din Braşov etc. 

•În cadrul instruirilor au participat 180 de reprezentanţi ai publicaţiilor înregistrate în Platforma 

Editorială Română SCIPIO 
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 Indicatori privind utilizarea SCIPIO 

Indicator  Valoare  

Număr utilizatori creaţi 1009 

Număr conturi de reviste 493 

Număr baze de date externe integrate 1 – Libraria Congresului 

Număr total de vizitatori  18305 

Număr vizitatori unici  10222 

Număr mediu de vizitatori zilnici 46,22 

Număr mediu de pagini deschise pe vizită 5,08 

Durata medie a unei vizite  06:20 min 

Procent utilizatori cu vizite multiple 44,16%  
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Dezvoltarea unei platforme web de suport editorial 
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 Fig.1. Numărul total de utilizatori ai Platformei Editoriale Române SCIPIO în perioada octombrie 2010 – octombrie 2011 
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Dezvoltarea unei platforme web de suport editorial 

Fig. 2. Evoluţia numărului de publicaţii înregistrate în platforma SCIPIO în perioada octombrie 2010 - noiembrie 2011 
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Platforme editoriale naţionale 

• Platformele editoriale naţionale permit:  

• integrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice naţionale într-un spaţiu comun 

• accelerarea diseminării rezultatelor ştiinţifice 

• creşterea gradului de acces la informaţia ştiinţifică națională 

• promovarea în mediul virtual a rezultatelor cercetării ştiinţifice naţionale 

• creşterea vizibilității jurnalelor ştiinţifice  

• asigurarea suportului electronic pentru desfăşurarea procesului editorial 

 

• Registry of Open Access Repositories (http://roar.eprints.org/) – 2559 biblioteci online 

• HISPANA (Spain - Ministry of Culture) 

• Trove (Australian online resources) 

• J – STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) 

• NSDL – The National Science Digital Lybrary – SUA 

• RCAAP – Portuguese Open Access Scientific Repository 

 

 

http://roar.eprints.org/
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Direcţii şi oportunităţi de dezvoltare ale  

Platformei Editoriale Române SCIPIO 

• Adăugarea de cărţi, teze de doctorat şi alte lucrări ştiinţifice 

 

• Integrarea cu alte baze de date şi sisteme de gestiune a informaţiei ştiinţifice 

• Thomson InCites 

• Elsevier SciVal 

• Alţi agregatori de talie internaţională 

 

• Atragerea de noi publicaţii ştiinţifice 

• Republica Moldova & ţările din zona de sud-est a Europei 

• Alte edituri şi directoare cu informaţie ştiinţifică: Wilolud Journals 
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