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Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării  

revistelor științifice monitorizate 

 

În baza Regulamentului „De evaluare, clasificare şi monitorizare a 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. 147 din 
25.06.2015, 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 publicație științifică de profil, Tipul C pentru revistele: 

Noosfera. Revista științifică, de educație, spiritualitate și cultura ecologică; Revista de Cercetări în 
Comerț, Management și Dezvoltare Economică. 

2. Se exclud din lista revistelor, Tipul C, următoarele reviste:  

- Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie nouă, deoarece 

nu este respectată cerința obligatorie, stipulată în pct. 17(j) al Regulamentului privind apariţia 

regulată a revistei şi editarea cel puţin a 2 numere pe an, precum și din cauza neconformării 

recomandărilor, înaintate în Hotărârea comună a  CSŞDT şi CNAA nr. 260 din 24.11.2014; 

- Analele științifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova, întrucât nu se aplică 

procedura de recenzare a manuscriselor, stabilită în pct. 17(c), iar tirajul revistei nu corespunde 

cerințelor pct.17 (s) privind editarea cel puțin o sută de exemplare pe suport de hârtie. De asemenea, 

în revista nu este asigurată publicarea obligatorie a titlurilor, rezumatelor și cuvintelor-cheie ale 

articolelor atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională (pct.17h al 

Regulamentului). 

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

 Noosfera. Revista științifică, de educație, spiritualitate și cultura ecologică – a elabora 

Regulamentul de editare a revistei, care va conține îndrumarul pentru autori și procedura 

de recenzare ajustate la cerințele Regulamentului „De evaluare, clasificare şi monitorizare 

a revistelor ştiinţifice”, precum și a unifica forma de prezentare a referințelor bibliografice 

în materialele publicate. 

 Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică – a spori 

exigențele față de recenzarea articolelor propuse pentru publicare, introducând în forma 

recenzării a unui nou punct, conform căruia se evaluează structura lucrării și se prevede 

elaborarea unor eventuale propuneri spre ameliorarea ei și, de asemenea, în vederea 
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asigurării dezvoltării revistei în continuare, a examina posibilitatea de a publica articole în 

limba română concomitent cu materialele în limbi de circulație internațională.  

 4. 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 
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Secretar științific general al AŞM,  

 

Doctor habilitat Aurelia HANGANU 


