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Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării  

şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor 

ştiinţifice”, aprobat prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare nr. 196 din 18.10.12, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare  H O T Ă R Ă S C : 

1. Se aprobă rezultatele privind examinarea dosarelor revistelor ştiinţifice de 

profil de către Comisia comună a CSŞDT şi CNAA pentru evaluarea şi clasificarea 

revistelor ştiinţifice conform anexei 1.   

          2.  În lista revistelor din Categoria B se includ următoarele: Revista 

Arheologică, Seria Nouă (fondator: Institutul Patrimoniului Cultural, profilul: 

istorie);  Revista de Istorie a Moldovei (fondator: Institutul de Istorie, profilul: 

istorie),  având în vedere înregistrarea lor în baze de date internaţionale, trecându-le 

de la Categoria C. 

3. Se recomandă Institutului Patrimoniului Cultural de a comasa Revista Arte 

vizuale cu revista Arte audio-vizuale. 

4.  Colegiilor de redacție ale revistelor indicate mai jos se recomandă:  

 Economica – de a respecta integral cerințele stabilite în pct.17(j) al 

Regulamentului referitor la revistele științifice cu potenţial de 

recunoaştere pe plan internaţional; 

 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 

Moldova – de a edita materiale sub forma de culegeri de lucrări 

științifice; 

 Revista de Istorie a Moldovei – de a înregistra revista în mai multe baze 

de date internaționale;  



 Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. 

Serie nouă – de a stipula clar profilurile de editare a revistei, evitând 

practica publicării articolelor în domenii foarte diferite; 

 Ştiinţa Agricolă – de a structura revista pe compartimente în 

conformitate cu profilurile solicitate pentru acreditare; 

 Medicina Alternativă – de a respecta periodicitatea editării de cel puţin 

două ori pe an;  

 Mediul Ambiant – de a crea pagina WEB a revistei.  

  5. Se recomandă revistelor menţionate în anexa 1 de a indica tipul de publicaţie 

ştiinţifică (B, C) pe copertă conform examinării. 

6. Revistelor menţionate în anexa 2 care, conform examinării dosarelor 

depuse, nu corespund criteriilor de evaluare stipulate în Regulament, li se sistează 

dreptul de revistă ştiinţifică de profil, începând cu 01.01.2014.  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru 

corespondent Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. 

Valeriu Derjanschi, vicepreședinte al CNAA. 
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