SUPREME COUNCIL ON
SCIENCE AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE
ACADEMY OF SCIENCES OF
MOLDOVA

CONSILIUL SUPREM PENTRU
ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI
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mun. Chişinău
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 anexă.
2. Se sistează dreptul de publicație ştiinţifică de profil pentru următoarele reviste:
- Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie, fondator: Institutul de Geologie şi
Seismologie, din cauza nerespectării procedurii anonime de expertizare a articolelor de
către doi referenţi independenţi, conform p.17(c) al Regulamentului;
- Славянские чтения, fondator: Universitatea Slavonă, din motivul neprezentării
tuturor recenziilor la materialele publicate (Regulament, p.9);
- Pomicultura, Viticultura și Vinificația, fondator: Institutul Ştiinţifico-Practic de
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, din cauza nerespectării procedurii anonime de
expertizare a articolelor de către doi referenţi independenţi, conform p.17(c) al
Regulamentului; nepublicării rezumatelor și cuvintelor cheie în limba româna, precum și a
rezumatelor și cuvintelor cheie în limba engleza în mod obligatoriu (Regulament, p.17(h),
publicării unor articole fără bibliografie sau cu sursele învechite de informare;
- Revista Naţională de Drept, fondatori: Universitatea de Stat din Moldova;
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”; Uniunea
Juriştilor din Moldova, din motivul neaplicării procedurii anonime de expertizare a
articolelor de către doi referenţi independenţi, stabilite în p.17c) al Regulamentului,
neprezentării tuturor recenziilor la materialele publicate (Regulament, p.9); precum și
neadministrării paginii web a revistei, conform p. 17(o).
3. Se suspendă statutul de publicație ştiinţifică de profil pentru următoarele reviste, din
motivul neprezentării dosarelor pentru acreditare:
- Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, fondator: Institutul de Cercetări
Juridice şi Politice,

- Revista de Istorie a Moldovei, fondator: Institutul de Istorie,
- Metaliteratura, fondator: Institutul de Filologie
4. Se exclud din lista publicațiilor științifice de profil, din motivul sistării activității în
țara, următoarele reviste:
- Law and Politology,
- Закон и жизнь
2. Colegiilor de redacție ale revistelor indicate mai jos li se recomandă:
 Tuturor revistelor din domeniul socio-uman, care aplică modelul de recenzare în
forma de tabel, a completa modelul cu partea narativă, care va conține elementele
forte, precum și cele slabe ale articolelor propuse;
 Computer Science Journal of Moldova - a perfecționa pagina WEB a revistei,
ținând cont că pentru acesta revistă ea ar trebui să fie una exemplară;
 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Akademos” – a studia posibilitatea
reducerii numărului de profiluri, solicitate pentru acreditare, în scopul creșterii
vizibilității internaționale și avansării revistei în Tipul B+;
 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale - a majora
numărul de articole publicate în limbi de circulație internațională;
 Limbaj și context. Revistă internațională de lingvistică, semiotică și știință
literară – a îmbunătăți redactarea tehnică, precum și a majora numărul de articole
publicate de autori autohtoni;
 Studia Universitatis Moldaviae (seria ştiinţe ale educaţiei); Studia Universitatis
Moldaviae (seria ştiinţe sociale); Tyragetia; Ştiinţa Culturii Fizice - a spori
exigențele fața de recenzarea propunerilor de articole;
 Revista Plural. History. Culture. Society./Istorie. Cultură. Societate – a
compartimenta revista, conform profilurilor la care ea a solicitat acreditare. De
asemenea, revistei i se recomandă reducerea profilurilor de acreditare până la 3,
inclusiv: istorie şi arheologie; studiul artelor şi culturologie, politologie; majorarea
numărului de articole publicate la profilul studiul artelor şi culturologie, asigurând
publicarea lor echilibrată în toate profilurile acreditate, precum și includerea în
colegiul de redacție a unor savanți cu renume din domeniul studiului artelor şi
culturologie, ori schimbarea denumirii revistei;
 Revistei de Etnologie și Culturologie - a ilustra articole cu imagini etnologice;
 Ştiinţa Culturii Fizice, Moldavian Journal of the Physical Sciences, Studia
Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale și ale Naturii), Buletinul Institutului
de Geologie şi Seismologie - a elabora o formă unică de prezentare a referințelor
bibliografice în vederea aplicării acestei forme în toate materialele publicate.
 Intellectus - a îmbunătăți calitatea materialelor publicate, precum și a include
revista în bazele de date internaționale. De asemenea, revistei i se recomandă
recurgerea la un proces de recenzare mai riguros;
 Philologia – a publica rezumatele în limba română în mod obligatoriu, precum și a
îmbunătăți procesul de recenzare; a include revista în bazele de date. La fel,
revistei i se recomandă asigurarea tuturor domeniilor filologice, compartimentate
în revistă cu articole;
 Revista de Științe ale Sănățății din Moldova/Moldovan Journal of Health
Sciences, precum și Moldavian Journal of the Physical Sciences – a o include în

bazele de date, în scopul asigurării vizibilității internaționale, precum și avansării
revistei în Tipul B;
 Revistă de științe socioumane – a îmbunătăți calitatea materialelor publicate,
precum și a lichida multiplele erori tehnice. La fel, revistei i se recomandă
compartimentarea materialelor publicate în conformitate cu domeniile științifice
solicitate pentru acreditare, reducerea profilurilor de acreditare până la 3, inclusiv:
studiul artelor şi culturologie; psihologie, știinţe ale educaţiei; includerea în
colegiul de redacție a savanților cu renume de peste hotare, asigurarea articolelor
publicate cu rezumate desfășurate și consistente;
 Славянские чтения – a reduce profilurile de acreditare până la 3, inclusiv:
filologie; științe ale educației; studiul artelor şi culturologie. De asemenea, revistei
i se recomandă reflectarea în revistă a viziunii problematicii abordate din
perspectiva autorilor din spațiul european; înlăturarea obiecțiilor depistate și
prezentarea dosarului revistei pentru acreditare după perioada de 6 luni;
 Pomicultura, Viticultura și Vinificația – a restructura revista, prin micșorarea
numărului edițiilor pe an, separarea părții științifice de cea informativă; reducerea
numărului de exemplare tipărite – până la 500, precum și editarea unui supliment
la revistă, care, eventual, ar putea avea un numărul mai mare de exemplare
tipărite; înlăturarea obiecțiilor depistate și prezentarea dosarului revistei pentru
acreditare după perioada de 6 luni.
 Administrarea Publică – a îmbunătăți calitatea materialelor publicate, precum și a
recurge la un proces de recenzare mai riguros.
 Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie – a schimba regulile pentru
autori, printre care se solicită prezentarea concomitent cu manuscrisul a două
recenzii, precum și a prezenta dosarul revistei pentru acreditare după înlăturarea
obiecțiilor depistate.
5. Fondatorilor revistelor menţionate în anexă li se recomandă de a indica tipul de
publicaţie ştiinţifică (A, B+, B, C) pe copertă, conform examinării.
6. Comisia de evaluare a revistelor va examina îndeplinirea recomandărilor înaintate pe
parcursul anilor valabilității statutului de publicaţie ştiinţifică de profil, conform p. 29 al
Regulamentului.
7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru corespondent I.
Guceac vicepreședinte al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. V. Derjanschi, vicepreședinte al CNAA.
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