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Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării  

şi clasificării revistelor ştiinţifice 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 atribuie statutul de publicație ştiinţifică de profil la tipul respectiv revistelor 

menționate în anexa.  

2. Se include în lista revistelor de Tip B Revista  de Științe ale Sănătății din 

Moldova/Moldovan Journal of Health Sciences, luându-se în considerare înregistrarea 

revistei în 2 baze de date internaționale. 

 3. Se sistează dreptul de publicație ştiinţifică de profil pentru revista Univers Pedagogic 

(fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) pentru perioada de 6 luni, din motivul detectării 

plagiatului în revistă  în baza pct. 30 al Regulamentului; neaplicării procedurii de expertizare anonimă 

a articolelor de către doi referenţi independenţi, stabilite în pct.17c). 

 4. Se suspendă statutul de publicație ştiinţifică de profil pentru următoarele reviste, din 

cauza nerespectării editării pe parcursul ultimului an și neprezentării dosarelor pentru acreditare: 

 - Fizica şi tehnologii moderne, fondatori: Societatea fizicienilor din Moldova, Institutul de 

Inginerie Electronică și  Nanotehnologii “D. Ghițu”; 

 - Revista Militară. Studii de securitate şi apărare, fondator: Academia Militară a Forțelor 

Armate „Alexandru cel Bun” ; 

 - Artă şi educaţie artistică ,fondator: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi; 

 - Studii Juridice Universitare, fondator: Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

 - Noosfera. Revista științifică, de educație, spiritualitate și cultura ecologică, fondatori: 

Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova, Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin Stere”. 

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

 Legea şi Viaţa; Sănătate publică, economie şi management în medicină; Studiul 

artelor și culturologie: istorie, teorie, practică; Revista de Istorie a Moldovei – a 

uniformiza rezumatele din punctul de vedere al dimensiunii și limbilor de 

publicare, asigurând publicarea lor obligatorie în limba română. 

 Meridian ingineresc; Legea şi Viaţa; Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi 

practică educaţională – a spori exigențele fața de selectarea și recenzarea 

propunerilor de articole; 



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

respectarea conținutului relevant al elementelor principale din articolele publicate 

stabilite în pct.17(b) al Regulamentului, precum și citarea tuturor surselor din 

literatura științifică utilizate, majorarea numărului de articole publicate în revistă. 

De asemenea, se recomandă de a asigura publicarea coerentă a tuturor materialelor 

incluse în revistă: editarea lor paralelă atât în limba engleză, cât și cea română, sau 

publicarea în limba în care lucrările au fost scrise de către autori; 

 Legea şi Viaţa – a asigura anonimitatea recenzenților  în toate materialele publicate, 

în scopul respectării în întregime pct.17c) al Regulamentului; 

 Revista Botanică  – a încheia acordurile în scris cu toate persoanele incluse în 

colegiul de redacție, a publica procedura de recenzare aprobată de colegiul de 

redacție pe site-ul revistei, precum și a promova revista în bazele de date. De 

asemenea, revistei i se recomandă asigurarea păstrării tuturor materialelor recenziei 

în conformitate cu pct.17c) al Regulamentului; 

 Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică – a modifica  modelul de 

recenzare aplicat, prin completarea lui cu partea narativă care va conține elementele 

forte, precum și cele slabe ale articolelor propuse; 

 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale – a include-o în bazele 

de date în scopul asigurării vizibilității internaționale, precum și avansării revistei în 

Tipul B; 

 Revista de Istorie a Moldovei – a majora numărul de articole publicate în limbi de 

circulație internațională; 

 Meridian ingineresc – a publica procedura de recenzare aprobată de colegiul de 

redacție pe site-ul revistei, precum și cuvintele-cheie ale articolelor, datele complete 

de contact ale autorilor. La fel, revistei i se recomandă optimizarea componenței 

colegiului de redacție în vederea asigurări funcționalității acestuia. 

6. Fondatorilor revistelor menţionate în anexa li se recomandă de a indica tipul de publicaţie 

ştiinţifică (B+, B, C) pe copertă, conform examinării. 

 7. Conform pct. 29 al Regulamentului, Comisia de evaluare a revistelor va examina 

îndeplinirea recomandărilor înaintate pe parcursul anilor valabilității statutului de publicaţie 

ştiinţifică de profil. 

 8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui academician I. Guceac 

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

 

 

 
 

Preşedinte al AŞM,  

Academician Gheorghe DUCA 

Preşedinte al CNAA,  

Doctor habilitat, profesor 

universitar Alexandru BURIAN   
 

Secretar științific general al AŞM,  

Doctor habilitat Aurelia HANGANU 

http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro
http://www.cnaa.md/contacts/alexandru-burian/

