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Cu privire la rezultatele evaluării şi  

clasificării revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, aprobat 

prin Hotărârea 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 prelungește statutul de publicaţie știinţifică de profil, Categoria B pentru Revista 
Botanică. 

 2. Se prelungește statutul de publicaţie știinţifică de profil, Categoria C pentru revistele: 

Artă și educaţie artistică; Revistă de cultură, știinţă și practică; Analele Academiei de Studii 

Economice a Moldovei și Buletin Ştiinţific; Revistă de Etnografie; Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. 

Serie nouă. 

 3. În lista revistelor Categoriei C se includ următoarele: Moldoscopie (Probleme de analiză 

politică) (fondatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin Stere”, Asociaţia Moldovenească de Știinţă Politică; profil: 

știinţe politice); Noosfera. Revista știinţifică, de educaţie, spiritualitate și cultura ecologică 

(fondatori: Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, Universitatea de Studii 

Politice și Economice Europene „Constantin Stere; profil: biologie), Revista de Cercetări în 

Comerţ, Management și Dezvoltare Economică (fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din 

Moldova; profil: economie); Almanahul de lucrări știinţifice. S World (fondatori: Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Naţională Maritimă din Odesa; profiluri: economie, 

drept, filozofie, pedagogie), Arta Medica (fondator: Asociaţia chirurgilor „Nicolae Anestiadi“ din 

Republica Moldova; profil: medicină); Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică 

(fondator: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; profil: studiul artelor, culturologie). 

 4. În lista revistelor știinţifice de profil să fie modificată denumirea revistei „Anuar știinţific: 

Muzică, Teatru, Arte plastice” în „Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică”, 

considerând revista cu noua denumire succesor de drept și continuitate al „Anuarului  știinţific: 

Muzică, Teatru, Arte plastice”. 

 5. Se exclude revista Agricultura Moldovei din lista revistelor Categoriei C, deoarece, 

conform rezultatelor examinării dosarului depus, nu se respectă cerinţa obligatorie, stipulată în 

pct.17(a) al Regulamentului ca minimum ¾ din articolele publicate să poarte caracter știinţific. 

 6. Colegiilor de redacţie ale revistelor indicate mai jos se recomandă:  

 Noosfera. Revista știinţifică, de educaţie, spiritualitate și cultura ecologică – a ajusta 

regulile pentru autori la cerinţele minime stipulate în Regulament, printre care: 
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respectarea elementelor principale ale articolului, stabilite în pct. 17(b), precum și a 
convenţiilor editoriale din pct. 17(f); publicarea titlurilor, rezumatelor și cuvintelor-
cheie ale articolelor în limba română și într-o limbă de circulaţie internaţională, 

conform pct. 17(i); redactarea rezumatelor publicate în limba engleză; racordarea 
denumirii revistei la cerinţele aplicate faţă de revistele ştiinţifice;  

 Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei – a asigura publicarea obligatorie 

a titlurilor, rezumatelor și cuvintelor-cheie ale articolelor atât în limba română, cât și 
într-o limbă de circulaţie internaţională (pct.17i al Regulamentului), precum și a evita 
publicarea într-un număr al revistei mai mult de un singur articol al aceluiași autor sau 

coautor; 

 Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie nouă. – 
a elabora reguli pentru prezentarea tehnică a materialelor, precum și a respecta 

structura prezentării surselor bibliografice în mod obligatoriu, stipulată în pct.17 (g) al 
Regulamentului; a îmbunătăţi calitatea lucrărilor publicate în revista;  

 Revista de Cercetări în Comerţ, Management și Dezvoltare Economică – a asigura 

respectarea conţinutului relevant al elementelor principale ale articolelor publicate, 

stabilite în pct.17(b) și a înregistra revista în baze de date internaţionale de valoare;  

 Almanahul de lucrări știinţifice. S World – a majora numărul articolelor publicate de 

savanţii din Republica Moldova și a spori exigenţele de selectare a articolelor 

acceptate pentru publicare; 

 Studii economice – a prezenta dosarul revistei pentru reexaminare după ce vor fi 

editate încă 2 numere consecutive. 

 7. Revistelor indicate în pct. 6, alin. 1-4 al prezentei hotărâri se acordă statutul de publicaţie 

știinţifică de profil, la categoria respectivă, pe termen de un an.  

  8. Revistei Almanahul de lucrări știinţifice. S World se atribuie statutul de publicaţie 

știinţifică de profil pentru perioada de 6 luni.  

9. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui membru corespondent I. Guceac, 
vicepreședinte al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. V. Derjanschi, vicepreședinte al CNAA. 

 
 

 

 

Preşedinte al AŞM,  

academician                                                                           Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA,                                                               

academician         Valeriu CANŢER 

 

Secretar ştiinţific general 

interimar al AŞM,  

doctor habilitat                                                                      Aurelia HANGANU 
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