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Regulamentul Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la 

premierea rezultatelor cercetării științifice (articole) publicate în revistele indexate 

ISI WoS și SCOPUS a fost elaborat în cadrul proiectului MINERVA -"Strengthening 

Research Management and Open Science Capacities of HEIs in Moldova and Armenia", 

numar de referinta 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP,  finanțat de către 

Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea cheie 2 - 

Consolidarea Capacităților în Domeniul Învățămîntului Superior 

 

 

  
 

 

 

 

”Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu 

constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia 

nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în 

aceasta.” 
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1. Generalități 

1.1. Reviste indexate/ cotate ISI sunt reviste pentru care Clarivate Analytics (până 

în 2015 Thomas Reuters) calculează și publică factorul de impact în Journal 

Citation Reports (JCR) - catalog anual cu indicatori scientometrici, disponibil pe 

platforma informatică Web of Science. Pentru revistele indexate în Scopus, anual 

este calculat CiteScore.  

1.2.  Verificarea indexării ISI a revistei se poate face prin intermediul interfeței 

disponibile la adresa: http://mjl.clarivate.com/ pentru Web of Science (WoS) și la 

adresa: https://www.scopus.com/home.uri  pentru Scopus. 

 

2. Scop 

2.1. Creșterea calității, a impactului și a vizibilității internaționale a cercetării din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, prin recunoașterea și 

recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din 

fluxul ştiinţific principal internaţional. 

2.2. Creșterea numărului de citări a publicațiilor cercetătorilor din cadrul ASEM. 

2.3. Creșterea implicării cercetătorilor ASEM în diverse proiecte de cercetare 

finanțate la nivel internațional. 

2.4. Creșterea Indicelui Hirsh al cercetătorului ASEM și al ASEM per ansamblu. 

 

3. Participanți 

3.1. Cercetătorii și titularii afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova, 

autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în 

Science Citation Index Expended (”Science”- SCIE), Social Sciences Citation 

Index (”Social Sciences” - SSCI), Arts &Humanities Citation Index (”Arts & 

Humanities” – AHCI). 

3.2. Cercetătorii și titularii afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova, 

autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics 

din categoria Emerging Sources Citation Index (ESCI). 

http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/home.uri
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3.3. Cercetătorii și titularii afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova, 

autori de articole științifice publicate în revistele indexate de SCOPUS. 

3.4.  Cercetătorii și titularii afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova, 

autori de articole științifice publicate ca Rezumate în culegeri de articole și teze 

ale comunicărilor prezentate în cadrul conferințelor științifice (”Article: 

Proceedings paper”), indexate de Clarivate Analytics și de SCOPUS. 

 

4. Criterii de eligibilitate 

4.1. Articolul trebuie să conțină mențiunea afilierii autorilor care solicită premiere la 

Academia de Studii Economice din Moldova: în pagina articolului din Web of 

Science Core Collection, la secțiunea ”adresses” (Republica Moldova, Academia 

de Studii Economice din Moldova), autorii regăsindu-se în secțiunea ”By”, de 

asemenea, autorii articolului afiliaţi la Academia de Studii Economice din 

Moldova trebuie să fie înregistrați cu adresa electronică corporativă, cu extensia 

.ase.md. Cerința dată este similară şi pentru articolele în revistele indexate de 

SCOPUS. 

4.2. Articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection pe platforma 

www.webofknowledge.com , iar în SCOPUS pe platforma  

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=

NO%20ORIGIN%20DEFINED . 

4.3. Nu se acceptă lucrările încadrate în categoria ”document type”: ”Article; Book 

Chapter”, ”Review; Book Chapter” sau alte combinații multiple. 

4.4. Nu se acceptă articole publicate cu suport financiar din cadrul granturilor/ 

proiectelor de cercetare – dezvoltare - inovare, obținute și finanțate la nivel 

național sau internațional. 

 

5. Acordarea premiilor: principii și mărimi 

5.1. Se premiază articolele din domeniul științelor sociale și economice, precum și a 

științelor conexe acestora de tip inter-, trans- și multidisciplinar. 

http://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
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5.2.  Pentru articolele publicate în revistele indexate de Clarivate Analytics în SCIE, 

SSCI și AHCI, sumele alocate pentru premiere se diferențiază în funcție de rangul 

revistei, calculat în funcție de factorul de impact (IF- ”impact factor”) sau 

CiteScore  în cazul revistelor indexate de SCOPUS.  

5.3.  La stabilirea mărimii premiului se orientează la valorile pozitive ale 

indicatorilor scientometrici din ediția JCR publicat pentru WoS și CiteScore 

publicat pentru SCOPUS și anume: 

Mărimea premiului, lei Mărimea factorului de 

impact (WoS) 

Mărimea CiteScore 

(SCOPUS) 

10.000 3,0 – 5,01 5,5 – 25,0 

6.000 2,0 – 3,0 3,3 – 5,4 

2.500 1,0 – 2,0 1,5 – 3,2 

1.500 0,001 – 0,999 0,1 – 1,4 

5.4. În cazul articolelor indexate ISI se va lua în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă din punct de vedere al premiului acordat (IF sau CiteScore)  

5.5. Se va lua în considerare IF sau CiteScore la momentul publicării articolului în 

revistă.  

5.6. Un premiu special se acordă pentru: 

a) articole științifice publicate în reviste indexate WoS, în categoria Emerging 

Sources Citation Index (ESCI) sau în SCOPUS cu CiteScore zero – 1000 lei; 

b) articole științifice publicate în Rezumate din culegerile de articole și teze ale 

comunicărilor prezentate în cadrul conferințelor științifice („Article: 

Proceedings paper”) indexate WoS și SCOPUS – 800 lei. 

5.7.  Este premiat articolul publicat în revistele indexate ISI și nu coautorii în parte. 

Suma acordată autorului afiliat Academiei de Studii Economice din Moldova se 

calculează prin divizarea sumei premiului acordat articolului la numărul total de 

autori. 

                                                           
1 Mărimea FI – 3,0 – 5,0 şi mai mult 
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5.8.  Sumele acordate reprezintă premii și se impozitează conform legislației în 

vigoare. 

5.9.  Premiile se achită din sursele extrabugetare ale ASEM. 

 

6. Prezentarea solicitării pentru premiere 

6.1. Solicitarea pentru premierea publicației în revistele indexate ISI va conține: 

 cererea de finanțare completată, tipărită, semnată, scanată în format pdf (a 

se vedea Anexa 1); 

 copia articolului în format pdf; 

 contul de plată, la necesitate. 

6.2.  În cazul mai multor coautori din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, cererea de finanțare se depune de un singur autor, ea conținând datele 

personale valide ale tuturor coautorilor. 

6.3.  Solicitarea (dosarul) pentru premiere se remite în format electronic la adresa de 

email stiinta@ase.md și pe suport de hârtie la Biroul Știință. Varianta electronică 

și cea pe suport de hârtie a solicitării pentru premiere trebuie să fie identice. 

6.4.  Biroul Știință al ASEM va prelucra datele cu caracter personal în conformitate 

cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii nr.133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

7. Procedura de evaluare a solicitărilor de premiere 

7.1.  Premierea se face pe baza unei evaluări de tip Admis/Respins 

7.2. Pentru validarea și evaluarea solicitărilor de premiere se instituie Comisia pentru 

premii, formată din 5 membri: 

 Rectorul ASEM; 

 Prorectorul pentru cercetare și parteneriate a ASEM; 

 Șef Birou Știință, ASEM 

 Directorul Bibliotecii științifice a ASEM; 

 Secretarul științific al Senatului ASEM. 

mailto:stiinta@ase.md
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7.3.  Evaluarea solicitărilor se realizează în cadrul ședinței Comisiei pentru premii. 

Ședința Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea participă toți membrii 

desemnați.  

7.4. Procedura de evaluare se realizează prin validarea solicitărilor (dosarelor) și prin 

evaluarea lucrărilor publicate în revistele indexate ISI. 

7.5. Validarea solicitărilor (dosarelor) constă în verificarea corespunderii acestora 

cerințelor stabilite la pct. 6.1 din prezentul Regulament. Se declară admise pentru 

premiere doar solicitările care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate înaintate. 

Cererile de finanțare ale căror articole nu sunt vizibile în Web of Science Core 

Collection și pe platforma SCOPUS în perioada evaluării sunt declarate 

neeligibile. 

7.6.  Stabilirea mărimii premiului se efectuează în baza Fișei de evaluare a 

publicației, conform modelului din  Anexa 2. 

7.7.  Rezultatele evaluării se consemnează în procesul-verbal al ședinței Comisiei 

pentru premii, semnat de membrii acesteia. 

7.8.  Ordinul de premiere a publicațiilor în revistele indexate ISI va fi publicat pe 

pagina intranet a ASEM. 

 

8. Perioada de premiere 

8.1. Perioada de premiere a rezultatelor cercetării (articole) în revistele indexate ISI 

începe din momentul aprobării prezentului Regulament. 

8.2.  Înaintarea solicitărilor pentru premiere se va efectua, anual, în două etape, 

primăvara şi toamna: 

a) 01 aprilie – 31 mai, pentru premierea din luna iunie; 

b) 01 octombrie – 30 noiembrie, pentru premierea din luna decembrie.  
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ANEXA 1 

 

 

 

CERERE DE PREMIERE 

 

 

1. Titlul articolului: 

2. Data publicării articolului în revistă2: 

3. Subdomeniul științific în care se încadrează revista, conform Clarivate Analytics (Web of 

Science Category) sau SCOPUS: 

4. Încadrarea articolului în categoria de premiere: 

 

Mărimea premiului, lei Bifaţi 

10.000  

6.000  

2.500  

1.500  

1.000  

800   

 

5. Date despre articol: titlul revistei, denumirea completă, ISSN-ul sau ISBN-ul3, volumul 

(număr), pagina, anul publicării, detalii Open Access (tip OA) 

6. Număr autori afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova 

7. Număr autori afiliați altor instituții din Republica Moldova şi din străinătate 

8. Datele personale valide ale autorilor afiliați Academiei de Studii Economice din Moldova 

(nume, prenume, poziția deținută în cadrul instituției, titlul științific/didactic, 

departamentul/structura, email personal (cu extensia .ase.md), nr. telefon personal, IDNP, 

data naşterii, cod ORCID – www.orcid.org ) 

9. Datele personale valide ale autorilor afiliați altor instituţii din Republica Moldova şi din 

străinătate (nume, prenume, instituția, email, ţara) 

10. La necesitate se prezintă contul de plată 

11. Anexați copia articolului în forma sa finală (PDF) 

 

 

Data _______________                                                             Semnătura4 _____________ 

                                                           
2 Se prezintă articole care nu au mai beneficiat de premiere sau suport financiar din granturi sau proiecte 
3 Pentru Articole: Proceedings paper 
4 Semnătura confirmă asumarea răspunderii pentru corectitudinea datelor prezentate şi exprimarea consimțământului pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal.  

http://www.orcid.org/
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ANEXA 2 

FIŞA DE EVALUARE A PUBLICAŢIEI ŞTIINŢIFICE PENTRU ACORDAREA PREMIULUI 

, nr. _______, data______ 

1. Nr. de înregistrare:  

2. Titlul Articolului:  

3. Revista/ Conferinţa:  

4. ISSN/ISBN  

5. Tip premiere:  

6. Domeniul ştiinţific:  

7. Tip document: Article  

 Article: „Proceedings paper”  

 

Conform   Neconform 

 

 

 

 

8. Încadrarea 

premiului: 

 Reviste indexate în WoS sau SCOPUScu FI 

sau CiteScore nenul 

 

 Reviste indexate în WoS sau SCOPUScu FI 

sau CiteScore nul 

 

 Reviste indexate în WoS fără FI  

 Articol în rezumate publicate în culegeri de 

articole şi teze ale comunicărilor prezentate în 

cadrul conferinţelor ştiinţifice (Article: 

„Proceeding paper”) indexate în WoS sau 

SCOPUS 

 

Conform   Neconform 

9.1 Nr. de autori afiliaţi Academie de Studii Economice din Moldova:  

 

Conform   Neconform 

9.2 Nr. de autori altor instituţii din ţară şi din străinătate :  

Conform   Neconform 

10 Anul publicării:  

Conform   Neconform 

11 Articolul nu a mai fost premiat/ nu a fost finanţat din alte surse (da/nu)  

Conform   Neconform 

 

Stadiul final (A/R) Admis   Respins    

 

Observații referitoare la eligibilitate (dacă este cazul) 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de Evaluare a dosarului: 

1. Nume, prenume, semnătura 

2. Nume, prenume, semnătura 

3. Nume, prenume, semnătura 

4. Nume, prenume, semnătura 

5. Nume, prenume, semnătura 
 


