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H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării 

revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, aprobat 

prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 196 din 18.10.12, 
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. Aprobă rezultatele examinării dosarelor revistelor ştiinţifice de profil de către Comisia 

comună a CSŞDT şi CNAA pentru evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice conform anexei 1.   

2. Recomandă Universității de Stat de Educație Fizică și Sport de a  comasa Revista Teoria și 

Arta Educației Fizice în Școală cu revista de Știința Culturii Fizice. 

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

 Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Akademos” – de a elabora un nou 

concept de dezvoltare și promovare al revistei în vederea creșterii vizibilității și a 
prestigiului ei în comunitatea științifică; 

 Economie și Sociologie – de a respecta integral cerințele stabilite în pct.17 (e) și ( j) al 

Regulamentului referitor la revistele științifice cu potenţial de recunoaştere pe plan 
internaţional; 

 Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu”și Anuarul științific al Institutului de Relații Internaționale din Moldova 
– de a edita materiale sub forma de culegeri de  lucrări științifice; 

 „Славянские чтения – de a respecta periodicitatea editării de cel puțin două ori pe 
an;  

 Pomicultura, Viticultura și Vinificația, Biannual Journal of Applied Linguistcs, 

Glotodidactica de a respecta integral cerințele înaintate în pct.17 (b) și (g) al 
Regulamentului cu privire la revistele științifice; 

 Pomicultura, Viticultura și Vinificația – de a evita practica divizării articolelor 

integrale în parți, publicate în numere diferite ale revistei, precum și a prezentării 
repetate într-un număr a aceluiași articol în limba română, plus traducerea în altă 

limbă; 

 Studii economice – de a publica într-un număr al revistei, de regulă, nu mai mult de 
un singur articol al unui autor sau coautor; 

 Revistei de Etnologie  și Culturologie – de a publica articole în limbi de circulație 
internațională;  
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 Tehnocopia: revistă științifico-metodică – de a publica articolele ştiinţifice din ultimii 
ani pe pagina WEB a revistei.  

4. În temeiul pct. 25 al Regulamentului acordă revistelor indicate în pct. 3 al prezentei hotărâri 
statutul de publicație științifică de profil, la categoria respectivă, pe termen de un singur an.  
  5. Recomandă revistelor menţionate în anexa 1 de a indica tipul de publicaţie ştiinţifică (A, B, 

C) pe copertă conform examinării. 

6. Revistelor menţionate în anexa 2, care, conform examinării dosarelor depuse, nu corespund 

criteriilor de evaluare stipulate în Regulament, li se sistează dreptul de revistă ştiinţifică de profil 
începând cu 01.01.2014.  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui mem. cor. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. Valeriu Derjanschi, vicepreședinte al CNAA. 
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