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I. Scientometrie - Baze de Date 

[https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-baze-de-date] [accesat 29.04.2021] 
 
Accesarea bazelor de date achiziționate prin consorțiul ANELIS PLUS se realizează la 
adresa: http://www.anelisplus.ro/. 
 

Web of Science 
 

Web of Science reprezintă o platformă informatică unde pot fi accesate, printre altele, 
următoarele baze de date importante pentru comunitatea academică: 

• Web of Science Core Collection (reviste indexate / cotate 
ISI; reviste indexate ESCI-Emerging Sources Citation Index, conferințe ISI, 
cărți ISI); 

• Derwent Innovations Index (brevete de invenție); 
• Journal Citation Reports-JCR (indicatori scientometrici): 

  - New: JCR 2019 (ediția iunie 2020): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ 
de Influență, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact); 
  - JCR 2018 (ediția iunie 2019): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ de 
Influență, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact); 
  - JCR 2017 (ediția iunie 2018): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ de 
Influență, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact); 
                - JCR 2016 (ediția iunie 2017): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ de 
Influență, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact); 
  - JCR 2015 (ediția iunie 2016): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ de 
Influență, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact).  
  - arhiva JCR 2010-2014 este disponibilă aici. 

• Scorul Relativ de Influență (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

SCOPUS 
 
Baza bibliometrică și bibliografică (www.scopus.com) este accesibilă prin ANELIS PLUS. 
Listele cu revistele, conferințele și cărțile indexate SCOPUS sunt disponibile pe pagina 
editurii ELSEVIER. 
 
ERIH PLUS  
 
În 2014, baza de date ERIH (European Reference Index for the Humanities) a  fost transferată 
de la ESF (European Science Foundation) la NSD (Norwegian Centre for Research Data). Noul 
index a fost redenumit ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the 
Social Sciences) și a fost extins și în domeniul Științelor Sociale, revistele nemaifiind 
clasificate. Informații despre metodologia de indexare a revistelor, interfața de căutare în baza 
de date după ISSN, titlu sau domeniul revistelor sunt disponibile pe site-ul ERIH PLUS. 
În perioada 2007-2011, în cadrul unor proiecte ESF, au fost evaluate și clasificate (categoriile 
INT1, INT2, NAT) reviste din domeniul Științelor Umaniste. 
 

http://www.anelisplus.ro/
https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste
https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste
https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste#ref2020
https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste#ref2020
https://uefiscdi.gov.ro/resource-821312-ais2019-iunie2020-.valori.cuartile.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829001-sri.2019.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829001-sri.2019.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829003-rif.2019.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-828068
https://uefiscdi.gov.ro/resource-828022
https://uefiscdi.gov.ro/resource-828022
https://uefiscdi.gov.ro/resource-828027
https://uefiscdi.gov.ro/resource-84884
https://uefiscdi.gov.ro/resource-84323
https://uefiscdi.gov.ro/resource-84323
https://uefiscdi.gov.ro/resource-84806
https://www.uefiscdi.ro/resource-86765
https://uefiscdi.gov.ro/resource-86797
https://uefiscdi.gov.ro/resource-86797
https://www.uefiscdi.ro/resource-86799
https://uefiscdi.gov.ro/resource-82292
https://uefiscdi.gov.ro/resource-82277
https://uefiscdi.gov.ro/resource-82277
https://uefiscdi.gov.ro/resource-82230
http://old.uefiscdi.ro/Public/cat/436/Thomson-Reuters--ISI.html
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829764-sri.2012.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829738-sri.2013.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829763-sri.2014.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829762-sri.2015.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829768-sri.2016.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829724-sri.2017.xlsx
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829721-sri.2018.xlsx
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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II. UEFISCDI - Scientometrie – Reviste  
[https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste] [accesat 29.04.2021] 
 

Reviste indexate / cotate ISI 
 

Definiția unei reviste cotate ISI se regăsește în Ordinul de Ministru (MECTS) Nr. 4478 
din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011, în cadrul 
secțiunii “DEFINIŢII” din ANEXA Nr. 2: “O revistă cotată ISI este o revistă pentru care 
Thomson Reuters (din 2015: Clarivate Analytics) calculează și publică factorul de impact în 
Journal Citation Reports” (JCR). Catalogul cu indicatori scientometrici, JCR, se publică anual 
și este disponibil pe platforma informatică Web of Science. 
 
Definiția unei reviste indexate ISI se regăsește în Ordinul de Ministru (MECTS) Nr. 
4692 din 29 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 540/29.VII.2011, în cadrul 
secțiunii “DEFINIŢII” din ANEXA Nr. 2: “O revistă indexată ISI este o revistă indexată în 
Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities 
Citation Index. 
 
Verificarea unei reviste indexate ISI se poate face prin intermediul interfeței disponibile la 
adresa: http://mjl.clarivate.com/. 
 

NEW:  Situația curentă a revistelor românești indexate/cotate ISI:  

• 47 de reviste cotate ISI, dintr-un total de 12145 (0.39%), conform JCR 2019-ediţia iunie 2020; 

• 55 de reviste indexate ISI, dintr-un total de 13778 (0.4%), conform Master Journal List din 

22.04.2021, dintre care: 

       -41 in Science Citation Index Expanded dintr-un total de 9525 (0.43%); 
                -8 in Social Sciences Citation Index dintr-un total de 3544 (0.23%); 
                -8 in Arts & Humanities Citation Index dintr-un total de 1852 (0.43%). 
 
Arhiva 2011- 2017 (conform ediției din iunie 2018) este disponibilă aici. 
 
NEW: Pr ocesu l de eva lua r e în vederea indexării ISI a unei reviste presupune un set de 28 de 
criterii, dintre care 24 de tip "Q ua lity Cr iter ia " și 4 de tip " Im pa ct  Cr iter ia ". 
Revistele care îndeplinesc primele 24 de criterii, dar care nu îndeplinesc cele 4 criterii de 
impact sunt indexate în secțiunea "Emerging Sources Citation Index"-ESCI. Deci nu 
au cotare valorica, ele fiind doar indexate, si aceasta doar temporar / 
provizoriu. [„anticamera” a sistemului ISI] 
 

NEW: Situația curentă a revistelor românești indexate ESCI: 92 de reviste, dintr-un total de 
7780 (1,18%), conform Master Journal List din 22.04.2021. 
 

TOTAL Reviste Romanești ISI: 47 Cotate [au Factor Impact] + 55 Indexate [nu 
au Factor Impact] + 92 Indexate temporar ESCI (sub observație) [nu 
îndeplinesc condițiile pentru a avea Factor Impact, deci a fi cotate] 

http://mjl.clarivate.com/
https://uefiscdi.gov.ro/resource-825693-rev.rom.isi.22.02.2021.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDoIwEIXv0rVip+WnDhtPYEw8AbSFVECE8mcId7cQF+hq3sx738skGOJskSOxRpHYYsCQJEVYyCYto6BiKRWjzVKroBy530yRnsJHZaE7Klm/lTxCPvSZ0SsLSMw6XRsArMqVXToSJ86aN7/aLy5sUAA9x8viDhESpV7P2/3EI8oEEzQQW4mLgg+CU0YFPfyaEGzU9Y8Bume+r4zbl9ypqlZ9qb26zb1eZ8ZKZbzB6NFL2s7IuiTx8gE=&wchk=3b319d3555506412ea8f1c2433a0e02b8f4b6b27
https://uefiscdi.gov.ro/resource-84625
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/WS366313095_EditorialExplanation_Factsheet_A4_RGB_V4.pdf
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/WS366313095_EditorialExplanation_Factsheet_A4_RGB_V4.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-825182-rev.rom.esci.22.04.21.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDoIwEIXv0rVip+WnDhtPYEw8AbSFVECE8mcId7cQF+hq3sx738skGOJskSOxRpHYYsCQJEVYyCYto6BiKRWjzVKroBy530yRnsJHZaE7Klm/lTxCPvSZ0SsLSMw6XRsArMqVXToSJ86aN7/aLy5sUAA9x8viDhESpV7P2/3EI8oEEzQQW4mLgg+CU0YFPfyaEGzU9Y8Bume+r4zbl9ypqlZ9qb26zb1eZ8ZKZbzB6NFL2s7IuiTx8gE=&wchk=3b319d3555506412ea8f1c2433a0e02b8f4b6b27

