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Privind modificarea Regulamentului
cu privire la evaluarea i clasificarea revistelor tiin ifice,
aprobat prin Hot rîrea comun  nr. 212 din 06.10.2008 a CS DT i CNAA

În temeiul lit. u) al articolului 86  a Codului cu privire la tiin i inovare nr.259-XV din 15
iulie 2004, cu modific rile ulterioare, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic i
Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare HOT SC:

1. La Capitolul V. Principiile de clasificare:
- punctul 21 al Regulamentului cu privire la evaluarea i clasificarea revistelor tiin ifice,
aprobat prin Hot rîrea comun  nr. 212 din 06.10.2008 a CS DT i CNAA, se prezint  în
urm toarea redac ie:
„În conformitate cu criteriile de evaluare revistele se clasific , dup  cum urmeaz :
Tipul A. Reviste cotate în Baza de date Thompson – ISI i care au acumulat mai mult de 100

puncte;
Tipul B. Reviste indexate în alte Baze de date interna ionale i care au acumulat mai mult de

80 puncte;
Tipul C. Reviste cu punctaj de recunoa tere ca publica ie tiin ific  care au acumulat mai

mult de 50 puncte, dar nu sunt cotate în Baza de date Thompson – ISI i în alte Baze de date
interna ionale ”.

- punctul 23 se prezint  în urm toarea redac ie: „Revistele din tipurile A, B, C, sunt
recunoscute în calitate de publica ii tiin ifice de profil. Revistele care nu au fost incluse în aceste
categorii nu dispun de aceast  calitate, dar urmeaz  a fi recunoscute ca publica ii tiin ifice odat  cu
atingerea punctajului necesar”.
          2.  Controlul  asupra  realizarii  prezentei  hot rîri  îi  revine  dlui  doctor  habilitat   Ion  Guceac,
secretar tiin ific general al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician     Gh.DUCA

Pre edinte al CNAA
academician    V.CAN ER

Secretar tiin ific general al A. .M.
doctor habilitat     I.GUCEAC


