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Cu privire la reexaminarea unor  

reviste științifice de profil 

 

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, cu modificările și completările ulterioare, 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 pentru perioada de un an statutul de publicație științifică de profil, Tipul A 
pentru revista Stratum plus. 

            2. Se include în lista revistelor de Tip C pentru o perioadă de 6 luni, revista Plural. History. 

Culture. Society./Istorie. Cultură. Societate, fondator: Facultatea de Istorie și Geografie a 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă“, profilul: istorie şi arheologie; științe politice; 

sociologie; studiul artelor şi culturologie; știinţe geonomice. 

3. Se exclud din lista revistelor de Tip C și B, următoarele reviste:  

- Revistă de științe socioumane, Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte și 

Economice), precum și revista Economie și Sociologie pentru perioada de 6 luni, din motivul 

depistării cazurilor de plagiat, publicat în ele, în baza pct. 30 al Regulamentului; 

- Revista Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială, din cauza nerespectării 

procedurii anonime de expertizare a articolelor de către doi referenţi independenţi, conform 

pct.17 (c) al Regulamentului, detectării plagiatului în revistă, precum și neconformării 

recomandărilor, înaintate în Hotărârea comună a  CSŞDT şi CNAA nr. 151 din 26.05.2016. 

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

 Stratum plus – a finisa înregistrarea revistei în Instrumentul Bibliometric Național, în 

decurs de 3 luni. 

 Plural. History. Culture. Society. /Istorie. Cultură. Societate – a elabora o formă unică 

de prezentare a referințelor bibliografice în vederea aplicării acestei forme în toate 

materialele publicate. De asemenea, a asigura publicarea obligatorie a rezumatelor și 

cuvintelor-cheie ale articolelor în limba română, precum și a datelor de contact ale 

autorilor articolelor.  

 Revistă de științe socioumane - a spori exigențele fața de recenzarea propunerilor de 

articole, a publica rezumatele în limba română, precum și a unifica forma de prezentare 

a referințelor bibliografice în materialele publicate. 

http://usm.md/


 Revista Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială – a elabora forma 

recenzării, ce va conține elementele forte, precum și cele slabe ale articolelor propuse 

pentru publicare și care va prevedea elaborarea unor eventuale propuneri de 

îmbunătățire ale acestor articole. De asemenea, revistei i se  recomandă îmbunătățirea 

prezentării grafice, redactarea rezumatelor publicate în limba engleză, publicarea 

obligatorie a rezumatelor în limba română, precum și unificarea formei de prezentare a 

referințelor bibliografice în materialele publicate. 

 

 5. Comisia de evaluare a revistelor va convoca la începutul anului viitor ședințe cu 

participarea redactorilor-șefi ai revistelor, în scopul eficientizării activității acestora și sporirii 

calității materialelor publicate. 

 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui mem. cor. I. Guceac, 

vicepreședinte al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. V. Derjanschi, vicepreședinte al CNAA. 

 

 

 

 

 

Preşedinte al AŞM,  
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Preşedinte al CNAA,  

 

Academician Valeriu CANȚER 

 

 

Secretar științific general al AŞM,  

 

Doctor habilitat Aurelia HANGANU 


