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Rezumat: În cadrul acestui articol este prezentat sistemul de evaluare on-line pentru cărţi şi reviste, din domeniul
tehnico-ştiinţific, elaborat de ICI Bucureşti. Sunt prezentate procedurile de înregistrare edituri, înscriere şi evaluare
publicaţii, grupuri de utilizatori ai sistemului precum şi rezultatele obţinute prin utilizarea acestui sistem.
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Abstract: In this article it is presented the online evaluation system for books and journals in the field of technical and
scientific literature, system developed by ICI Bucharest. The article describes the registration procedures for publishers,
registration and evaluation of publications, system’s user groups and results obtained by using the system.
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1. Introducere
În contextul unei ere extrem de informatizată, cultura informaţiei trebuie susţinută de
administraţie, ea însăşi trecând prin modificări esenţiale. De aici, un loc central în contextul
politicilor şi strategiilor este acordat adaptării administraţiei publice la societatea informaţională şi
crearea altor servicii publice informatizate. Aceasta presupune extinderea şi modernizarea
infrastructurii informaţionale naţionale, dezvoltarea de aplicaţii şi servicii bazate pe convergenţa
tehnologiilor informaţiei, comunicaţiilor şi media [1].
Pentru a avea o promovare constantă a literaturii tehnico-ştiinţifice, ANCSI - Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, alocă anual fonduri editurilor pentru pentru
subvenţionarea parţială a editării cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific [2]. Ţinând cont
de acest context, şi de necesităţile impuse de societatea informaţională actuală, în cadrul proiectului
de modernizare a Bibliotecii Naţionale de Programe – proiect dezvoltat de Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică, a fost construit un sistem dedicat înregistrării în competiţie a
editorilor şi a lucrărilor şi ulterior evaluării cărţilor şi revistelor înscrise de către editori.
În cadrul acestui articol este prezentat sisemul on-line de evaluare cărţi şi reviste de literatură
tehnico-ştiinţifică. Acest sistem realizează o procedură de evaluare informatizată şi transparentă a
cereilor de finanţare a literaturii tehnico-ştiinţifice înregistrate de către edituri. Sunt descrise
funcţionalităţile sistemului, proiectarea acestuia dar şi beneficiile aduse de informatizarea on-line
a evaluării.

2. Sistemul on-line de evaluare cărţi şi reviste
Sistemul on-line de evaluare cărţi şi reviste este disponibil la adresa www.finantareliteratura.ro
Cel mai important pas în construirea acestui sistem a fost reprezentat de necesitatea de
informatizare a unui proces al unei instituţii guvernamentale. Un sistem de monitorizare şi evaluare
trebuie să producă monitorizarea constatărilor de informare şi evaluare, care sunt considerate
valoroase de către părţile interesate, care sunt folosite pentru a îmbunătăţi performanţa şi care să
răspundă la o cerere suficientă pentru a asigura durabilitatea acesteia pentru viitorul apropiat [4].
Volumul mare de lucru şi timpul mare derivat din acest volum au făcut ca un sistem on-line de
evaluare să devină imperios necesar.
Pentru a construi acest sistem au fost utilizate exclusiv tehnologii open-source, în acord cu
politica actuală care îşi propune să pună în aplicare metode inovatoare de lucru şi să asigure
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condiţii de concurenţă echitabile pentru open source şi software proprietar. Pentru baza de date a
fost utilizat MySQL, iar pentru realizarea interfeţei cu utilizatorii a fost folosit limbajul PHP.
Deoarece calitatea sistemului si calitatea informaţiilor formează împreună calitatea
interacţiunii, la proiectarea sistemului s-a ţinut cont de necesităţile utilizatorilor [3]. Astfel, au fost
aplicate chestionare mai multor experţi evaluatori pentru a determina cerinţe de sistem din punct de
vedere al utilizatorului final. Calitatea interacţiunii se referă la procesul de furnizare a serviciului şi
cuprinde aspectele privind interacţiunea dintre utilizator şi site-ul web prin care se furnizează
serviciul [3].

2.1 Înregistrarea cărţilor şi revistelor
Lucrările sunt înregistrate în sistem de către reprezentanţii editurilor. ANCSI stabileşte
perioada de timp alocată înscrierii, în respectiva perioadă putând fi înregistrate informaţiile şi
documentele solicitate.
Pentru înscrierea unei cărţi, se completează câmpurile Titlu carte, Adresa web dedicată lucrării,
Adresa web dedicată autorilor. În continuare se înscriu fişierele solicitate în Ghid – Adresa
solicitare finanţare, Prezentare lucrare, Eşantion lucrare, Cuprins lucrare, Prezentare autor, Fişă
antecalcul, Rapoarte de recenzie, Declaraţie editor, Declaraţie asumare răspundere, Declaraţie
eligibilitate.
În cazul înscrierii unei publicaţii de tip revistă, se completează câmpurile Titlu revistă, Adresa
web dedicată revistei. În continuare se înscriu fişierele solicitate în Ghid – Adresa solicitare
finanţare, Prezentare revistă, Fişă antecalcul, Declaraţie editor, Declaraţie asumare răspundere,
Declaraţie eligibilitate, Declaraţie acces deschis (Figura 1).
Atât pentru cât cărţi, cât şi pentru reviste, este obligatorie selectarea domeniului competiţional
în care este înscrisă o anumită lucrare. Aceste domenii sunt: matematică şi ştiinţele naturii; ştiinţe
inginereşti; ştiinţe socio-umane; ştiintele vieţii şi ale Pământului (inclusiv mediu); ştiinţe agricole
(agricultură, silvicultură, calitate şi siguranţă alimentară; ştiinţe medicale).

Figura 1. Formularul pentru înregistrare revistă
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După completarea câmpurilor din formular, datele şi documentele sunt sunt transmise spre
server. În cazul în care unul sau mai multe câmpuri obligatorii nu au fost completate corect,
utilizatorul este avertizat de acest fapt. Informaţiile nu sunt înregistrate în baza de date până când
utilizatorul nu corectează erorile semnalate. După completarea corectă a informaţiilor utilizatorului
i se afişează pagina prin care este informat că datele au fost înregistrate în sistem. Pe toată perioada
de înscriere, lucrările înregistrate pot fi actualizate sau retrase din competiţie de către edituri,
aceştia având varii opţiuni de editare şi notificări în secţiunea Contul meu.

2.2 Evaluarea cărţilor şi revistelor
Evaluarea cererilor de finanţare este realizată de către experţii implicaţi în Comisia de evaluare
a Literaturii Tehnico-Ştiinţifice a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.
Procedura de evaluare implică efectuarea a două etape: verificarea îndeplinirii condiţiilor de
eligibilitate şi acordarea punctajelor pe criterii de evaluare.
Primul pas necesar evaluării îl reprezintă autentificarea. După ce se autentifică în sistem
evaluatorul are la dispoziție secţiunea Contul meu, iar pentru a verifica eligibilitatea unei lucrări
acesta accesează o lucrare din cadrul “Listei de lucrări care necesită evaluare”. Astfel va fi afişată
o pagină în care îi sunt prezentate informaţiile şi documentele înscrise la respectiva lucrare.
Evaluatorul are posibilitatea de a deschide şi de a consulta fiecare dintre documentele înregistrate
de către editură.
Criteriile de evaluare utilizate în procedura de evaluare a unei publicaţii de literatură tehnico
ştiinţifică sunt prezentate în Tabelul 1:
Tabelul 1. Criterii de evaluare
Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

CI

PM

1.

Relevanţa şi calitatea lucrării (publicaţia este inclusă în bazele de date
internaţionale), şi/sau în cataloage internaţionale centralizatoare de rezumate
pe domeniu.

0.3

10

2.

Prestigiul colectivului editorial (se va urmări funcţia şi gradul ştiinţific sau
universitar al membrilor colectivului, precum şi prezenţa în cadrul
colectivului a unor personalităţi din străinătate

0.1

10

3.

Relevanţa lucrărilor tehnico-ştiinţifice (se va urmări dacă sunt publicate
lucrări cu autori din străinătate)

0.1

10

4.

Gradul de vizibilitate naţională şi internaţională (se referă la informaţii
privind editarea publicaţiei de universităţi/institute de cercetare recunoscute,
difuzarea/publicarea pe plan naţional sau internaţional, difuzarea publicatiei
pe baza de abonament sau comandă, includerea publicaţiei în schimbul
internaţional de publicaţii ştiinţifice, analiza rapoartelor de trafic pe internet
pentru versiunile on-line ale revistelor)

0.1

10

5.

Relevanţa domeniului abordat de publicaţie (numărul de cercetători din
domeniu, proiecte internaţionale în domeniu, publicaţii în domeniu în reviste
internaţionale).

0.05

10

6.

Modul de prezentare a publicaţiei - policromie, design, inclusiv calitate
prezentare web

0.05

10

7.

Impactul subvenţiei

0.3

10

PA

PF

Fiecare criteriu de evaluare are un coeficient de importanţă - CI. Acesta reprezintă ponderea lui
în valoarea finală a notei. PM reprezintă punctajul maxim care poate fi acordat unui criteriu.
Satisfacerea criteriilor 1-7 se apreciază cu puncte de la 1 la 10, care se ponderează cu CI şi astfel se
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obţine nota finală a unei lucrări. PA reprezintă punctajul acordat de evaluator, iar PF – punctajul
final la un criteriu. Suma punctajelor finale de la criteriile 1-7 reprezintă nota finală pe care o
obţine o lucrare.
În mod obligatoriu, evaluatorul va face o recomandare asupra valorii de finanţare de către
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ţinând cont de valoarea maximă recomandată de
MEN pentru fiecare tip de lucrare, conform formulei de calcul: V.fin = V.max * P.F./10, unde:
V. fin = valoarea finală a sumei propuse de evaluator pentru subvenţionare
V.max = suma solicitată de editură
P.F. = punctajul obţinut de lucrare
După consultarea documentelor, evaluatorul va apăsa butonul “Acordaţi punctaj acestei
lucrări” – la această acţiune se va deschide pagina pentru verificarea criteriilor de eligibilitate unde
evaluatorul trebuie să bifeze prin DA sau NU fiecare criteriu de eligibilitate specificat în Ghid, dar
şi componenta pentru înregistrarea punctajelor (Figura 2).

Figura 2. Formular pentru acordare punctaje
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2.3 Statistici şi raportare
Administratorul general al sistemului are în responsabilitate activităţile de monitorizare şi
raportare privind situaţia înscrierilor în competiţie, dar şi situaţia procesului de evaluare. Pe
întreaga perioadă competiţională atunci când se solicită, administratorul raportează, către
conducerea Comisiei de evaluare sau către ANCSI, şi trimite statistici privind situaţia procesului de
evaluare (Figura 3).

Figura 3. Opţiunile de monitorizare şi raportare
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3. Grupuri de utilizatori
3.1 Autentificarea utilizatorilor
Autentificarea utilizatorilor în cadrul sistemului se realizează prin nume de utilizator şi parolă.
În cadrul proiectării sistemului s-a ţinut seama de regulile de securitate, numele de utilizator fiind
unic, iar parola codată în baza de date cu algoritm MD5.
Datele de acces pentru reprezentanţii editurii se pot obţine imediat, fiind necesar doar ca aceştia
să îşi înregistreze datele, cu o adresă de e-mail validă. Ulterior, pe respectiva adresă de e-mail se
trimite un link din cadrul sistemului pentru a se putea valida contul nou creat.
Conturile pentru Comisia de evaluatori sunt create de administratorul general al sistemului, pe
baza deciziei de înfiinţare a Comisiei.
Datele de acces pot fi actualizate oricând de către utilizatori, aceştia putându-şi modifica
singuri informaţiile de acces din secţiunea Contul meu.
A fost creat un formular de Recuperare parolă pentru cazurile în care utilizatorul nu îşi aduce
aminte de datele de contact.

3.2 Edituri
După ce îşi validează contul şi efectuează prima autentificare, administratorul editurii trebuie
să încarce informaţiile despre editura pe care o reprezintă (Figura 4: Error! Reference source not
found.), înainte de a avea acces la formularele web de înregistrare a cărţilor şi revistelor:

Figura 4. Formular pentru înscrierea datelor editurii
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Administratorul editurii gestionează atât datele de contact ale editurii, cât şi lucrările pentru
care editura solicită finanţare. Utilizatorul are posibilitatea de a înregistra lucrări în sistem pe toată
perioada de înscriere stabilită de ANCSI. Lucrările înscrise pot fi modificate, iar documentele pot fi
actualizate pe toată perioada folosind doar formulare on-line.

3.3 Evaluatori
Utilizatorii de tip Evaluator au roluri în componenta de eligibilitate şi în componenta de
evaluare. Astfel, evaluatorul are rolul de verificare a îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite
prin Ghid, dar şi rolul de evaluare şi acordare punctaje conform criteriilor de evaluare.

3.4 Administratorii sistemului
Rolul utilizatorul de tip Administrator proces de evaluare este de a gestiona şi de a monitoriza
procesul de evaluare. Astfel, acesta supervizează din punct de vedere tehnic asignarea lucrărilor
spre evaluare şi poate genera rapoarte statistice pentru monitorizarea întregului proces de evaluare.
Pe lângă aceste roluri, administratorul procesului de evaluare se ocupă şi de raportările finale
rezultate în urma evaluării. Din sistem se generează, la finalul perioadei de evaluare, diverse liste
cu rezultatele evaluării – Lista cărţilorr eligibile, Lista revistelor eligibile, Lista lucrărilor
neeligibile, Liste de lucrări în funcţie de domeniul de evaluare, etc.

4. Date privind utilizarea sistemului
ANCSI a lansat procedura de înregistrare lucrări pentru subvenţionarea literaturii tehnicoştiinţifice în data de 11 mai 2015. Sistemul on-line a fost operaţional şi s-au actualizat toate
procedurile necesare iniţializării acesteia pentru sesiunea de evaluare. Astfel s-au putut depune
propuneri începând cu data de 11 mai 2015, până la data de 5 iunie 2015, conform prevederilor din
Ghidul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice pentru anul 2015. Activitatea de
înregistrare cărţi şi reviste a fost monitorizată de Responsabilul tehnic, cel care a oferit şi asistenţă
tehnică editurilor care au ridicat solicitări.
În această perioadă au fost înregistrate în sistem 334 de lucrări de literatură tehnico-ştiinţifică,
repartizate după cum urmează:
•
•
•
•
•
•

Matematică şi ştiinţele naturii – 8 lucrări
Ştiinţe agricole – 6 lucrări
Ştiinţe inginereşti – 78 lucrări
Ştiinţe medicale – 15 lucrări
Ştiinţe socio-umane – 219 lucrări
Ştiinţele vieţii Ştiinţe ale Pamântului – 8 lucrări

Perioada de evaluare a lucrărilor a fost 8 iunie – 15 iulie 2015, iar rezultatele evaluării au fost
trimise la ANCSI, care a finalizat listele privind subvenţiile acordate în anul 2015.

5. Concluzii
Sistemul on-line de evaluare oferă facilităţi care erau inexistente la nivel naţional - de colectare
şi evaluare a cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific de către experţi în domeniu.
Realizarea sistemului on-line pentru evaluarea cărţilor şi revistelor de literatură tehnicoştiinţifică a implicat dezvoltarea mai multor componente: componenta de autentificare, înregistrare
editură, componenta de înregistrare carte, componenta de înregistrare revistă, componenta de
eligibilitate publicaţie, componenta de evaluare şi componenta de monitorizare şi raportare.
Cerinţele utilizatorilor au fost identificate pe baza unui chestionar de analiză pentru proiectarea
sistemului de evaluare. La chestionare au răspuns experţi evaluatori, iar rezultatele au fost analizate
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şi s-au stabilit cerinţele corespunzătoare pentru proiectarea sistemului.
Prin intermediul acestui sistem se furnizează un instrument dedicat editurilor pentru
transmiterea documentelor necesare subvenţionării literaturii tehnico-ştiinţifice spre evaluare de
către experţi utilizând o platformă Web accesibilă de oriunde şi oricând.
Principalele beneficii aduse de sistemul on-line de evaluare sunt: transparenţa întregului proces
de evaluare, reducerea substanţială a timpului de depunere a cererilor de finanţare, precum şi
eficientizarea procedurii de evaluare prin renunţarea la metodele clasice care implicau un efort
suplimentar pentru edituri, Comisia de evaluare, dar şi pentru organizatorul acestei competiţii ANCSI.
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