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Cu privire la rezultatele evaluării şi  

clasificării revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea 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. 196 din 18.10.2012, 

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 statutul de publicație științifică de profil, Categoria B pentru revista 

Medicina alternativă: fiziologie clinică și metode de tratament.   

2. Se exclud din lista revistelor Categoriei B revistele Arte vizuale și Arte audio-vizuale, 
având în vedere comasarea lor, și se include  revista Arta, fondator: Institutul Patrimoniului 

Cultural; profilul: studiul artelor, culturologie. 

 3. Se exclude din lista revistelor  Categoriei C și se include în lista revistelor Categoriei B 

revista Intellectus, având în vedere indexarea ei în baza de date internaționale VINITI.  

   4. Se prelungește statutul de publicație științifică de profil, Categoria C pentru revistele 

Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională și Mediul Ambiant. 

 5. Se include în lista revistelor Categoriei C Revista Institutului Național al Justiției, 

fondator: Institutul Naţional al Justiţiei, profilul: drept.   

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

 Medicina alternativă: fiziologie clinică și metode de tratament – a depune eforturi 

pentru integrarea revistei în circuitul ştiinţific internaţional prin publicarea mai multor 
articole ale autorilor de peste hotare; 

 Arta – a majora numărul articolelor publicate în limbi de circulație internațională, 

precum și a crea pagina WEB a revistei, cât și a înregistra revista în mai multe baze 

de date internaționale; 

 Mediul Ambiant – a spori numărul de articole științifice publicate, precum și a crea 

pagina WEB a revistei, care conține cel puțin informaţii privind procesul de publicare şi 

recenzare a articolelor și rezumatele lor  în limbi de circulaţie internaţională; 

 Revista Institutului Național al Justiției - a dezvolta colaborare internațională, prin  

publicarea  articolelor autorilor de peste hotare și intensificarea schimbului de publicaţii 

 ştiinţifice cu alte reviste din străinătate, editate de centre ştiinţifice recunoscute; 



 Intellectus - a spori exigențele de selectare  a articolelor pentru publicare, în scopul 

corespunderii lor materialelor publicate în revistele de Categoria B, care au potențial de 

recunoaștere pe plan internațional. 

7. În temeiul pct. 25 al Regulamentului, se acordă revistelor indicate în pct. 6, alin. 1-4 al 
prezentei hotărâri statutul de publicație științifică de profil la categoria respectivă, pe termen de un 

singur an.  

  8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui membru corespondent Ion 

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

 
 

 

 

 

Preşedinte al AŞM,  

Academician                                                                           Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA,                                                               Valeriu CANŢER 

Academician  

 

Secretar ştiinţific general 

interimar al AŞM,  

Doctor habilitat                                                                      Aurelia HANGANU 

 


