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I N T R O D U C E R E

Scopul indexării unei publicaţii în bazele de date internaţionale îl reprezintă
creşterea şanselor de vizibilitate a articolelor cuprinse în aceasta. Din acest
motiv, editorii ar trebui să fie interesaţi de acest proces, care contribuie în mod
semnificativ la prestigiul propriei reviste.
De cele mai multe ori ne referim la bazele de date ca la un mijloc la scară
largă de comunicare a cercetării, dar ele pot fi utilizate și la o scară mult mai
mică, îndeplinind rolul de instrumente de cercetare, ele susţinând transferul de
informaţie şi evoluţia cunoaşterii ştiinţifice. Aceste baze de date internaţionale,
care devin din ce în ce mai puternice şi capătă notorietate în timp, reprezintă
depozite de informaţie clasificată şi indexată pe diverse domenii de activitate
- ele ajutând, în acelaşi timp, la expunerea şi evaluarea calităţii publicaţiilor şi
editorilor lor.
Includerea unei reviste în bazele de date nu reprezintă unicul ţel. Menţinerea
ei în cadrul acestora este un efort din partea editorilor. Apariţia regulată este
una dintre condiţiile esenţiale pe care le urmăresc cele mai multe indexuri de
publicaţii, iar în cazul în care aceasta nu se produce, revista poate fi exclusă - iar
o nouă cerere de indexare se poate realiza, în cazul celor mai multe baze de date,
după o perioadă de doi ani.
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În linii mari, criteriile în funcţie de care se admite includerea unei reviste în
orice bază de date pornesc de la valoarea ştiinţifică a publicaţiei, calitatea
editorială, diversitatea internaţională a editorilor şi autorilor, precum şi de la
citarea corespunzătoare a surselor de documentare. De asemenea, prezenţa în
spaţiul virtual este importantă în vederea diseminării informaţiilor şi crearea de
conexiuni între specialiştii din domeniu.
VALOAREA ȘTIINȚIFICĂ A PUBLICAȚIEI
Calitatea conţinutului publicaţiei reprezintă criteriul esenţial pentru includerea
acesteia în bazele de date. Ea trebuie să cuprindă date ştiinţifice relevante
pentru domeniul de aplicare respectiv, care să fie actuale şi să aducă valoare
comunităţii de specialitate. Tot din acest punct de vedere, un subiect esenţial
este reprezentat şi de modul de citare şi de sistemul de referinţe, asupra căruia
este necesară aplecarea autorilor şi editorilor.
CALITATEA EDITORIALĂ
Este necesar ca publicaţia să deţină un ISSN şi/sau eISSN, în cazul în care
aceasta este publicată şi/doar online.
Constanţa este unul dintre criteriile esenţiale în ceea ce priveşte calitatea unei
reviste. Este important ca aceasta să fie publicată la timp, respectând caracterul
de apariţie (anual, trimestrial, bilunar etc.).
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Este recomandat ca articolele publicate să aibă o variantă scrisă şi în limba
engleză. Dacă acest lucru nu este posibil, este necesară măcar folosirea limbii
engleze pentru titluri şi rezumatele articolelor.
De cele mai multe ori este necesară procedura de peer-review aplicată articolelor
publicate.
DIVERSITATEA GEOGRAFICĂ
Pentru multe dintre bazele de date internaţionale este importantă colaborarea în
cadrul revistei a autorilor, referenţilor sau editorilor din arii geografice diferite. În
acest mod se încurajează schimbul de informaţie la nivel internațional şi crearea
de conexiuni între instituţii şi cercetători din medii diferite, având aceeaşi arie de
interes.
EXISTENȚA UNEI PAGINI WEB A PUBLICAȚIEI
Prezenţa în mediul online a devenit un criteriu important în vederea includerii
revistelor în bazele de date internaţionale. Pagina de internet a publicaţiei ar
trebui să conţină cât mai multe informaţii şi detalii referitoare la aceasta, de la
comitetul de redacţie şi până la modul recomandat de citare a referinţelor. Este
necesar a fi specificat pe site: dacă accesul la articole este deschis sau plătit,
procedura de contribuţie cu articole, modul de evaluare a articolelor, punerea la
dispoziţie a unui tipar de redactare a lucrărilor şi orice alte detalii sunt considerate
necesare pentru autori şi cititori.
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https://www.base-search.net/about/en/faq.php#chap02

BASE_

Bielefeld Academic Search
Engine indexează metadatele
tuturor tipurilor de resurse
relevante din punct de vedere
academic - precum jurnale,
depozite instituționale, colecții
digitale etc. - care oferă o
interfață OAI și utilizează
OAI-PMH pentru furnizarea
conținutului acestora.

https://www.base-search.net/about/en/faq.php#chap02

BASE
Procedură
Se completează pe pagina web a bazei de date un formular pentru adăugarea revistei. Sunt, de
asemenea, scanate în mod regulat mai multe directoare de depozite precum OpenArchives, ROAR și
OpenDOAR, directoare de software de depozitare precum DSpace sau OJS sau platforma CrossRef
a editorului și se indexează conținutul revistelor care se conformează cerințelor.

Condiții minime de îndeplinit
Revista are doar conținut academic;
Parte dintre documentele publicate sunt disponibile cu acces deschis (texte complete gratuite,
fără a necesita înregistrare);
Metadatele documentelor sunt furnizate printr-o interfață OAI-PMH validă.

Criterii suplimentare de evaluare
Revista trebuie să fie inclusă, în prealabil, în alte baze de date importante.
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Observaţii
Dacă revista nu are o interfață OAI, indexarea directă a acesteia nu este posibilă în prezent. Astfel,
se vor incărca documentele în agregatoare (de exemplu, DataCite sau Zenodo) sau în depozite
specializate, deja indexate în BASE, sau se înregistrează revista Open Access în DOAJ.
Dacă documentele sunt conținute într-un astfel de agregator, ele pot fi, de obicei, găsite deja în
BASE. În acest caz, nu este necesară o înregistrare separată a revistei în BASE.
Cu toate acestea, cel mai bun mod de a indexa documentele și de a le găsi în BASE este operarea
propriei interfeţe OAI. Abia atunci, de exemplu, numele revistei poate apărea drept „Furnizor de
conținut” în lista de rezultate cu informații suplimentare, iar sursa apare, de asemenea, direct ca o
intrare independentă în lista furnizorilor de conținut.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://www.base-search.net/about/en/suggest_form.php?mainpage=suggest.php
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https://www.ceeol.com/for-publishers-editors/CEEOL-for-publishers/new-to-ceeol

CEEOL_

Este o bază de date care oferă o colecţie extrem de specializată și
cuprinzătoare de documente indexate cu text integral în domeniile
publicaţiilor umaniste şi științelor sociale din și despre Europa Centrală,
de Est și de Sud-Est.

https://www.ceeol.com/for-publishers-editors/CEEOL-for-publishers/new-to-ceeol

CEEOL
Procedură
Cererea de înregistrare se trimite online, pe site-ul bazei de date, fără a fi necesară completarea
unui chestionar elaborat. Este nevoie să fie furnizate: titlul publicaţiei, ISSN-ul, date despre editură,
frecvenţa apariţiei şi o scurtă descriere a specificului revistei.

Condiții minime de îndeplinit
Publicaţia trebuie să aibă ISSN;
Este necesară o publicare regulată;
Publicaţia trebuie să deţină o pagină web unde să se regăsească condiţiile de publicare pentru
autori.

Criterii suplimentare de evaluare
Articolele trebuie să aibă acces deschis;
Articolele sunt supuse unui proces de tip peer-review.
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Observaţii
Includerea publicaţiei în baza de date CEEOL necesită contribuţie financiară anuală şi încheierea
unui contract de colaborare.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://www.ceeol.com/for-publishers-editors/CEEOL-for-publishers/apply-to-include-your-journal
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https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

CLARIVATE ANALYTICS_
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Clarivate Analytics este cea mai prestigioasă
bază de date pentru publicaţii ştiinţifice,
reprezentată de o companie de analiză axată
pe cercetări științifice și academice, analize
de brevete și standarde de reglementare,
informații farmaceutice și biotehnologice,
protecția mărcilor comerciale, protecția
mărcii de domeniu și gestionarea proprietății
intelectuale. Este o bază de date de încredere,
de înaltă calitate - pentru reviste, cărți și
lucrări de conferință. Având la bază moștenirea
doctorului Eugene Garfield, inventatorul
primului index de citare din lume, baza de
date mizează pe obiectivitate, selectivitate și
dinamică a colecției.
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https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

CLARIVATE ANALYTICS
Procedură
Cererile de indexare se depun online, pe site-ul Clarivate. Perioada de evaluare este de aproape
un an, procedeul de evaluare reluându-se anual și impunând rigoare în ceea ce privește selectarea
publicațiilor.
Dacă publicația este inclusă, este posibil să intre în Indicele de citare a surselor emergente (ESCI)
timp de un an și apoi reevaluată pentru Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences
Citation Index (SSCI) și Arts & Humanities Citation Index (AHCI).

Condiții minime de îndeplinit
Publicarea la timp, conform angajamentului editorial (pentru verificare editorii ISI iau decizia
de indexare după ce văd 3 numere consecutive apărute la timp);
Respectarea convenţiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele şi referinţele trebuie
să fie clare, inteligibile, informative, corecte, complete, autorii să fie corect identificaţi prin
apartenenţa instituţională şi adresă;
Jurnalul să aibă un ISSN pentru forma tipărită şi alt ISSN pentru forma electronică (dacă este
cazul);
Cel puţin titlurile, rezumatele şi cuvintele cheie ale articolelor trebuie să fie în limba engleză.
Este de preferat, pentru vizibilitatea internaţională, ca revista să fie integral în limba engleză,
deoarece apariţia într-o limbă de circulaţie restrânsă scade drastic şansele ca un articol să
fie citat. Referinţele bibliografice din reviste în limba engleză conferă un avantaj, pentru că
aşează articolele în curentul principal al informaţiei;
Aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de către doi referenți independenţi a fiecărui
articol) este obligatorie.

15

Criterii suplimentare de evaluare
Conţinutul trebuie să fie de aşa natură încât să îmbogăţească peisajul ştiinţific internaţional.
Un factor important pentru aprecierea valorii conţinutului ştiinţific îl constituie analiza de citări
făcută de specialiştii ISI;
Diversitatea internaţională - este încurajată apariţia unor jurnale bune în anumite arii geografice,
unde sunt puţine de acelaşi fel pe acea ramură ştiinţifică. Astfel, pentru România sau Europa
de Est în general porţile sunt deschise, cu condiţia îndeplinirii tuturor criteriilor;
Existenţa unui website al publicaţiei este un avantaj; în cazul în care acesta, totuşi, nu există,
revista trebuie să aibă un angajat însărcinat cu trimiterea informaţiei de bază – titluri, rezumate
şi cuvinte cheie, respectiv citările sub formă electronică, conform instrucţiunilor.

Observaţii
În cazul respingerii publicaţiei, în funcţie de motive, se poate retrimite o cerere de indexare imediat
după remedierea aspectelor menţionate, ori la doi ani după respingere - în cazul în care aceasta a
venit în urma declarării conţinutului ce nu întrunește standardele de calitate.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/web-of-science-publisher-portal-newusers/
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http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anexa_OMEC_5550_11_09_2020.pdfUS

CNCS ROMANIA_

Consiliul Național al Cercetării
Științifice, prin Comisia sa de
Științe Umaniste, inițiază evaluarea
revistelor și editurilor cu caracter
științific din România și Republica
Moldova.

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anexa_OMEC_5550_11_09_2020.pdfUS

CNCS ROMANIA
Procedură
Există un calendar al depunerii cererilor de indexare. Se depun, în general în perioada septembrie octombrie a fiecărui an.

Condiții minime de îndeplinit
Încadrarea revistei în cel puțin unul din domeniile științelor umaniste (arhitectură şi urbanism,
arte vizuale, cinematografie şi media, filologie, filosofie, istorie şi studii culturale, muzică, teatru
şi artele spectacolului, teologie);
Publicarea revistei, cel puţin începând cu anul 2015, în format tipărit şi online sau exclusiv
online, având coduri ISSN valabile;
Existența unei pagini web a editurii în limba română, și, dacă este cazul, în altă limbă în care
este publicată revista. Site-ul trebuie să conțină:
Informaţii generale privind revista;
Sumarul numerelor publicate, cel puţin pentru anii 2015-2019 (într-o limbă de circulaţie
internaţională);
Rezumatele articolelor publicate, cel puţin pentru anii 2015-2019 (într-o limbă de
circulaţie internaţională);
Opţional, existenţa codului de identificare DOI.
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Posibilitatea ca revista sau articolele din revistă să poată fi accesate on line (gratuit sau contra
cost) pe pagina web a revistei în una dintre bazele de date internaţionale;
Folosirea sistemului “peer review” în procesul de selectare a articolelor pentru publicare;

Criterii suplimentare de evaluare
Observaţii
Perioada de valabilitate a recunoaşterii în urma evaluării este de patru ani.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
secretariat.cncs@research.gov.ro
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https://www.crossref.org/membership/

CROSSREF_
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CrossRef este o asociație de editori bazată pe o infrastructură
complexă, care vine în sprijinul unei comunicații academice mai
eficiente. CrossRef este un serviciu de legătură de referințe
care funcționează ca un fel de centrală digitală. Acesta
interconectează milioane de articole dintr-o varietate de tipuri de
conținut, inclusiv reviste, cărți, lucrări de conferințe, documente
de lucru, rapoarte tehnice și seturi de date.
El nu deține conținut text integral, ci, mai degrabă, efectuează
legături prin CrossRef Digital Object Identifiers (CrossRef
DOI), care sunt etichetate la metadatele articolului furnizate de
editorii participanți. Rezultatul final este un sistem de legături
eficient, scalabil, prin care un cercetător poate accesa o citare
de referință dintr-o revistă și poate accesa articolul citat.
În plus față de tehnologia DOI care leagă referințe academice,
Crossref permite un contract comun de legătură între participanții
săi. Membrii sunt de acord să atribuie DOI conținutului lor curent
al revistei și, de asemenea, sunt de acord să realizeze conexiuni
între referințele conținutului lor şi conținutul altor editori.
Această reciprocitate este o componentă importantă care face
ca sistemul să funcționeze.
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https://www.crossref.org/membership/

CROSSREF
Procedură
Trimitere cerere online.

Condiții minime de îndeplinit
Editorii revistei trebuie să asigure depunerea metadatelor exacte pentru fiecare articol de
conținut;
Fiecare articol trebuie să aibă atribuit un identificator DOI pentru înregistrarea în cadrul
infrastructurii și serviciilor Crossref;
Editorii trebuie să se asigure că fiecare identificator atribuit unui articol se regăseşte în mod
continuu într-o pagină de răspuns care conține, cel puțin:
(i)
informații bibliografice complete despre conținut (inclusiv identificatorul) vizibile
pe pagina inițială, cu suficiente informații care detaliază modul în care conținutul poate fi citat
și accesat și/sau
(ii)
un hyperlink care duce la conținutul însuși;
Editorii vor depune toate eforturile pentru a contracta o arhivă terță parte sau o altă gazdă de
conținut pentru ca aceasta să păstreze conținutul respectiv.

Criterii suplimentare de evaluare
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Observaţii
Toți membrii plătesc o taxă anuală de membru, care este evaluată în funcție de veniturile/cheltuielile
de publicare. Preţurile încep de la 275 USD și sunt aceleași atât pentru organizațiile comerciale, cât
și pentru organizațiile non-profit.
Odată ce se primeşte calitatea de membru, se oferă un prefix DOI (Digital Object Identifier) care va
forma tulpina legăturilor către toate înregistrările de metadate.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://www.crossref.org/membership/_apply/
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https://doaj.org/apply/guide/

DOAJ_
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DOAJ este un director online care indexează și oferă acces la
reviste de înaltă calitate, cu acces deschis, evaluate de referenţi.
Cele mai multe reviste legitime cu acces deschis sunt indexate
și certificate aici.
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https://doaj.org/apply/guide/

DOAJ
Procedură
Pentru înscriere este necesară crearea unui cont pe site-ul instituţiei şi completarea unui chestionar
detaliat. Solicitarea a fost trimisă cu succes atunci când apare un ecran de mulțumire și se primește
un e-mail de confirmare. Cererea este ulterior examinată de un editor, iar, dacă este acceptată,
se primește un e-mail pentru confirmarea acestui lucru. În caz contrar, se va specifica în e-mail
motivul pentru care cererea a fost respinsă, iar o nouă cerere de indexare poate fi înaintată după un
termen de 6 luni de la respingere.

Condiții minime de îndeplinit
Se pot înscrie reviste cu acces liber publicate în orice limbă;
Revista trebuie să publice activ cercetări științifice;
Revista ar trebui să publice cel puțin 5 articole de cercetare pe an;
Publicul țintă ar trebui să fie cercetătorii sau practicienii;
Pentru reviste lansate recent: înainte de a aplica la DOAJ, o nouă revistă trebuie să demonstreze
un istoric de publicare de mai mult de un an sau să fi publicat cel puțin 10 articole. Aceasta se
adaugă cerinței standard de a publica cel puțin 5 articole de cercetare pe an;
DOAJ acceptă doar reviste cu acces deschis.
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Textul complet al conținutului trebuie să fie disponibil pentru acces gratuit și deschis;
Următoarele informații trebuie să fie disponibile online și ușor accesibile de pe pagina
principală a jurnalului:
- Politica de acces deschis;
- Scopuri și domeniu de aplicare;
- Comitetul editorial (inclusiv afilierile instituționale ale tuturor membrilor);
- Instrucțiuni pentru autori;
- Proces editorial (evaluare inter pares);
- Condiții de licențiere;
- Termeni privind drepturile de autor;
- Taxe de autor;
- Detalii de contact;
- ISSN;
- Trebuie incluse numele și afilierea tuturor redactorilor și membrilor consiliului.
Comitetul editorial al revistei ar trebui să fie format din cel puțin cinci persoane. Se recomandă
ca membrii consiliului să nu provină toți de la aceeași instituție;
Toate articolele trebuie să treacă printr-un sistem de control al calității (evaluare inter pares)
înainte de publicare;
Proporția lucrărilor publicate în care cel puțin unul dintre autori este editor, membru al
comitetului editorial, recenzor sau afiliat la instituția revistei nu trebuie să depășească 20%,
pe baza conținutului cercetărilor din ultimele două numere.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://doaj.org/apply/
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https://doaj.org/apply/guide/

DOAJ
Criterii suplimentare de evaluare
Reviste de artă și științe umaniste
- Pentru aceste discipline (doar 10-16 pagini), DOAJ poate accepta reviste care
efectuează revizuiri editoriale, mai degrabă decât evaluări inter pares. Revizuirea editorială
trebuie tratată cu minimum doi editori.
Reviste cu rapoarte de caz clinice
- DOAJ consideră rapoartele de caz ca cercetări numai dacă includ analiza retrospectivă
a mai mult de trei cazuri clinice și / sau o revizuire a literaturii. Înainte de a aplica, asigurați-vă
că jurnalul a publicat cel puțin cinci articole pe an care îndeplinesc această definiție.
Reviste de lucrări ale conferințelor
- Pentru ca DOAJ să includă jurnale dedicate publicării lucrărilor conferinței, jurnalul
trebuie să aibă un ISSN și un consiliu editorial sau consultativ permanent care să asigure
supravegherea editorială. Lucrările din fiecare conferință publicată trebuie să fie evaluate de
colegi în conformitate cu criteriile DOAJ. Textul complet al tuturor lucrărilor conferinței trebuie
să fie disponibil. Lucrările individuale ale conferinței nu vor fi indexate.
Reviste conduse de studenți
Dacă un jurnal este condus de un corp studențesc, trebuie să existe un consiliu
consultativ pentru jurnal în care cel puțin doi membri să aibă un doctorat sau o calificare
echivalentă.
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Reviste de date
- DOAJ va accepta reviste care publică articole de cercetare despre date sau seturi de
date, dar nu și reviste care se leagă pur și simplu de seturi de date sau anunță disponibilitatea
acestora.
Reviste conduse de studenți
- Dacă un jurnal este condus de un corp studențesc, trebuie să existe un consiliu
consultativ pentru jurnal în care cel puțin doi membri să aibă un doctorat sau o calificare
echivalentă.
Reviste oglindă
- O revistă oglindă este o versiune cu acces complet deschis a unei reviste de
abonament existent, cu același consiliu editorial, obiective și domeniu, procese și politici
de evaluare inter pares și un consiliu editorial cu cel puțin 50% din aceiași membri. Jurnalul
poate avea un nume similar cu titlul abonamentului, dar trebuie să aibă un ISSN diferit. DOAJ
va accepta în prezent jurnale oglindă dacă îndeplinesc criteriile obișnuite de bază pentru
includere.
Reviste de recenzii de carte
- Revistele care constau doar din recenzii de carte nu vor fi acceptate.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://doaj.org/apply/
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https://connect.ebsco.com/s/article/What-criteria-does-EBSCO-use-when-including-journals-in-databases?language=en_US

EBSCO_

31

Ebsco este o bază de date academică, multidisciplinară, cu text
integral. Cuprinde mii de reviste, publicaţii și articole din periodice
științifice cu text integral și furnizează informaţii dintr-o largă
varietate de discipline de studiu importante. Este o bază de date
foarte incluzivă, acceptând majoritatea publicaţiilor.
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https://connect.ebsco.com/s/article/What-criteria-does-EBSCO-use-when-including-journals-in-databases?language=en_US

EBSCO
Procedură
Pentru a include o publicaţie în baza de date Ebsco, este necesară trimiterea unei cereri de indexare
pe site-ul web oficial, care constă în furnizarea unor detalii în ceea ce priveşte caracteristicile
ştiinţifice ale revistei.

Condiții minime de îndeplinit
Publicația ar trebui să cuprindă conținut științific de calitate;
Publicația nu trebuie să se regăsească pe site-uri web suspecte;
Publicația trebuie să aibă un impact științific eficient prin referirea la rapoarte statistice;
Publicația trebuie să garanteze îndeplinirea principiilor eticii publicării și a consimțământului
autorilor.

Criterii suplimentare de evaluare
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Observaţii
Înainte de a trimite cererea de indexare a publicatiei către EBSCO, aceasta trebuie examinată cu
atenție pentru a îndeplini criteriile cerute, deoarece, în caz de respingere, nu poate fi depusă o nouă
cerere decât după 5 ani - în cazul în care motivele de respingere se referă la conţinutul şi calitatea
revistei.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://www.ebsco.com/publishers-partnerships/full-text-databases/full-text-licensed-databases
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https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion

ERIH PLUS_
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ERIH PLUS (denumit inițial European Reference Index for the
Humanities sau ERIH) este un index care conține informații
bibliografice privind revistele academice din domeniul Științelor
Sociale și Umanistice (HSS). Scopul indexului este de a crește
vizibilitatea, căutarea și disponibilitatea HSS. ERIH PLUS este
un serviciu online și oferă date actualizate despre publicaţiile
europene. Principalul grup ţintă al indexului sunt cercetătorii și
cercetările într-un cadru european.
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https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion

ERIH PLUS
Procedură
Revistele ştiinţifice pot fi trimise oricând pentru evaluare şi includere în ERIH PLUS. Cărţile, seriile
monografice şi lucrările de conferință nu sunt în prezent incluse în ERIH PLUS. Solicitările care
vin de la cercetători, editori de jurnale, bibliotecari și membri ai asociațiilor științifice afiliate
universităților și alte organizaţii independente de cercetare au prioritate.
O solicitare de indexare se face folosind formularul online. Inițial, trebuie creat un cont de utilizator.
Trimiterea unui nou jurnal trebuie să conțină următoarele informații minime care trebuie procesate:
Cod ISSN valid (confirmat de portalul internațional ISSN), titlu, URL (site-ul web), limba în care este
publicată revista și domeniile de interes ale publicaţiei.

Condiții minime de îndeplinit
Numai periodicele / revistele științifice pot fi incluse în ERIH PLUS;
Publicațiile trebuie să aibă un istoric de publicare de cel puțin doi ani;
Site-ul web al publicației trebuie să cuprindă:
- descriere explicită a procedurilor publicaţiei pentru evaluarea externă / independentă
de către referenți;
- descrierea modului în care procesul asigură faptul că examinatorii sunt independenţi
de autori, adică nu sunt afiliați aceleiași instituții;
- membrii comitetului editorial sunt enumerați, împreună cu afilierile lor cu universități
sau alte instituții de cercetare independente.
- atribuirea codului ISSN;
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Toate articolele originale sunt însoțite de rezumate în engleză și / sau într-o altă limbă
internațională relevantă pentru domeniu. Deoarece echipa ERIH PLUS are nevoie de acces la
rezumate pentru a evalua jurnalul, acestea ar trebui să fie disponibile online;
Informații despre afilierea autorilor pentru toate articolele ştiințifice din ultimii doi ani de
publicare, adică numele complete ale universităților respective sau ale altor instituții de
cercetare independente;
ERIH PLUS încurajează jurnalele să includă și adrese de autor (fie adrese de e-mail, fie adrese
poștale);
Nu mai mult de două treimi dintre autorii publicați în revistă provin din aceeași instituție.

Criterii suplimentare de evaluare
Publicaţia este indexată şi în alte baze de date;
Publicaţia are acces deschis și este înregistrată în DOAJ şi / sau Sherpa / Romeo;
Publicaţia are APC;
Publicaţia are un identificator digital (cum ar fi DOI) sau este membru al Crossref;

Observaţii
Având în vedere că ERIH nu mai efectuează o expertiză calitativă, ci solicită doar respectarea de
către reviste a unor condiții formale minimale (existență pagină web, cuvinte cheie și rezumate
în limba engleză a articolelor), unele baze de date nu mai consideră includerea în ERIH o calitate
semnificativă.
Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/login.action
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https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html

GOOGLE SCHOLAR_

Google Scholar indexează texte complete sau
metadata din diverse domenii academice.
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https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html

GOOGLE SCHOLAR
Procedură
Procedura este destul de tehnică şi se recomandă suport din partea echipei tehnice care întreţine
pagina web; este necesar ca aceasta să fie configurată corespunzator, conform cerinţelor Google
Scholar.

Condiții minime de îndeplinit
Verificarea formatelor de fișiere HTML sau PDF pentru a se asigura că textul poate fi căutat;
Configurarea site-ului web pentru a exporta date bibliografice în metaetichete HTML;
Publicarea tuturor articolelor pe pagini web separate (adică fiecare articol trebuie să aibă
propria adresă URL);
Site-ul web al revistei este disponibil în permanență atât utilizatorilor, cât și crawlerelor.

Criterii suplimentare de evaluare
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Observaţii
Revistele cu mai puţin de 100 articole publicate nu vor fi luate în considerare.
Regulile de indexare Google Scholar pot deveni destul de tehnice. Dacă jurnalul sau jurnalele dvs.
sunt găzduite în prezent pe un site web independent, pe care l-ați construit personalizat sau pe care
îl găzduiți prin intermediul unui furnizor extern - cum ar fi WordPress, va trebui să lucrați cu resursele
IT interne disponibile pentru a face toate actualizările necesare sau să angajați un dezvoltator web.
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https://www.journaltocs.ac.uk/page_suggest.php#selection

JOURNAL TOC’S_

JournalTOCs este un serviciu de informare curentă (CAS) unde
se pot accesa cele mai noi lucrări care vin direct de la editori, de
îndată ce au fost publicate online.
JournalTOCs este pentru cercetători, bibliotecari, studenți
și pentru oricine caută cele mai recente lucrări publicate în
literatura de specialitate cu acoperire internațională.
JournalTOCs este un serviciu gratuit pentru utilizatorii
individuali.
JournalTOCs *Premium* este o versiune personalizată pentru
instituții, disponibilă la tarife de licență foarte avantajoase. Este
un sistem actual de alertă de conștientizare, construit cu nevoile
clienților în minte, feedback-ul lor fiind cel care determină
dezvoltarea sa continuă.
JournalTOCs *Premium* este folosit de centre de cercetare mari
și mici și biblioteci din întreaga lume. Are multe caracteristici,
inclusiv o interfață de administrare (cont de super-utilizator)
pentru a se asigura că fiecare versiune personalizată se
potrivește exact nevoilor fiecărui client.

https://www.journaltocs.ac.uk/page_suggest.php#selection

JOURNAL TOC’S
Procedură
Completare formular online.

Condiții minime de îndeplinit
Publicaţia trebuie să publice fluxuri TOC RSS pentru cel mai recent număr;
Revista a publicat cel puțin patru numere sau volume în ultimii doi ani;
Revista publică, în mod curent și regulat, articole de cercetare evaluate de referenți online;
Revista trebuie să aibă un editor, un comitet editorial și un sistem de evaluare;
Revista trebuie să aibă ISSN.

Criterii suplimentare de evaluare
Revista are o diversitate internațională (de exemplu, editorii provin din instituții diferite, iar
autorii provin din țări diferite);
Articolele publicate în revistă au identificatori DOI;
Jurnalul este înregistrat în organizații relevante (de exemplu, CrossRef, COPE, LOCKSS).
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Observații

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://www.journaltocs.ac.uk/page_suggest.php#selection
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https://about.proquest.com/

PROQUEST_

Proquest este una dintre cele mai mari baze de date
multidisciplinare, cu text integral, disponibile astăzi pe piață.
Este o bază de date mai selectivă decat EBSCO.

https://about.proquest.com/

PROQUEST
Procedură
Metoda de aplicare este foarte facilă. Solicitarea de evaluare a conținutului se trimite la adresa
connectwithgca@proquest.com și este necesar să se includă informaţii pertinente, cum ar fi titlul
(titlurile) publicației, subiectele acoperite de publicație, ISSN / eISSN, frecvența publicării, numărul
mediu de articole pe număr etc.

Condiții minime de îndeplinit

Criterii suplimentare de evaluare
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Observații

Link pentru trimiterea cererii de indexare
connectwithgca@proquest.com

50

https://www.readyforscopus.com/

SCOPUS_

Scopus este cea mai mare bază de date cu rezumate și citări
din literatura de specialitate: reviste științifice, cărți și lucrări
de conferință. Oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a
rezultatelor cercetării din lume în domeniile științei, tehnologiei,
medicinei, științelor sociale și artelor și științelor umaniste,
Scopus oferă instrumente inteligente pentru a urmări, analiza și
vizualiza domeniul cercetării.

https://www.readyforscopus.com/

SCOPUS
Procedură
Înainte de aplicarea propriu-zisă pentru indexare, Scopus oferă pe site şi posibilitatea unei preevaluări - foarte utilă editorilor - estimând şansele de aprobare a publicaţiei; în funcţie de punctajul
înregistrat în urma pre-evaluării, se poate trimite o cerere de indexare, care presupune furnizarea
unor informaţii suplimentare despre publicaţie.

Condiții minime de îndeplinit
Publicația trebuie să includă conţinut evaluat de referenţi;
Publicaţia trebuie să apară în mod regulat (să aibă ISSN);
Publicaţia trebuie să conțină rezumate şi titluri de articole în limba engleză;
Publicația trebuie să aibă referințe în scrierea romană;
Publicaţia ar trebui să includă pe site-ul web o declaraţie de etică și de malpraxis a publicației
în limba engleză.
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Criterii suplimentare de evaluare
Istoric de publicare de minimum 2 ani;
Pagina web a publicaţiei trebuie să conţină informaţii cu privire la: echipa editorială, drepturile
şi obligaţiile autorilor, modalitatea de evaluare a articolelor, procedura de publicare şi eventuale
taxe, condiţii de copyright, accesul la arhiva publicaţiei;
Existenţa unui site web în limba engleză;
Instrucţiunile pentru autori sunt disponibile în limba engleză pe site-ul web al revistei;
Scopurile şi domeniul de aplicare sunt disponibile în limba engleză și sunt prezentate pe siteul web al publicației;
Există o diversitate geografică atât a editorilor, cât şi a autorilor;
Editorii sunt experţi în domeniul de interes al publicaţiei;
Publicaţia are DOI.

Observaţii
Publicaţiile sunt re-evaluate anual.

Link pentru trimiterea cererii de indexare
https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
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