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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 18.10.12, 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. Se prelungește statutul de publicație științifică de profil, Categoria B pentru revistele Economie şi 

Sociologie, Revista de știinţă, inovare, cultură şi artă “Akademos” și Revista de etnologie şi culturologie. 

 2. În lista revistelor Categoriei B se includ următoarele:  Law and Politology, Limbaj și Context. Revistă 

internațională de lingvistică, semiotică și știință literară, având în vedere indexarea lor în baze de date 

internaționale, trecându-le de la Categoria C.  

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

Viticultura și Vinificația, Славянские чтения și Glotodidactica. Biannual journal of applied linguistcs. 

 4. Se atribuie suplimentar profiluri filozofie si studiul artelor, culturologie revistei Славянские  чтения. 

 5. În lista revistelor Categoriei C se includ următoarele: History & Politics. Revistă de istorie și politică 

(fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profiluri: istorie, științe politice), Enciclopedica. 

Revistă de istorie a științei şi studii enciclopedice (fondator: Institutul de Studii Enciclopedice, profilul: istorie), 

Relații Internaționale Plus (fondator: Institutul de Relații Internaționale din Moldova, profiluri: științe politice, 

drept). 

 6. Se exclude revista Tehnocopia: revistă științifico-metodică din lista revistelor  Categoriei C, deoarece 

conform examinării dosarului depus, nu se respectă cerința obligatorie, stipulată în pct.17(a) al Regulamentului ca 

minimum  ¾ din articolele publicate să poarte caracter științific. 

 7. Este suspendat statutul de publicație științifică de profil al revistei Studii economice, deoarece nu se 

respectă convențiile editoriale, stabilite  în pct.17 (f), și cerințele tehnice pentru publicarea articolelor în revistă 

stipulate în pct.17 (h) al Regulamentului. 

 8. Revistei Limba Română nu i se acordă dreptul de revistă științifică de profil, deoarece conform 

reexaminării dosarului depus, nu corespunde criteriilor de evaluare stipulate în pct.19 (d), precum și nu respectă 



convențiile editoriale, înaintate în pct.17 (f) al Regulamentului și alte cerințe obligatorii, printre care: minimum ¾ 

din articole publicate să poarte caracter științific.  

 9. Se recomandă Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți de a comasa revista Glotodidactica. 

Biannual journal of applied linguistcs cu revista Limbaj și Context. Revistă internațională de lingvistică, 

semiotică și știință literară. 

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

 Pomicultura, Viticultura și Vinificația – a ajusta periodicitatea editării la fluxul de articole din 

portofoliul redacției, prin stipularea frecvenței apariției până la 3 numere pe an; 

 Limbaj și Context. Revistă internațională de lingvistică, semiotică și știință literară – a majora 

numărul articolelor publicate de savanți din Republica Moldova și a respecta structura prezentării  

surselor bibliografice, stipulată în pct.17  (g) al Regulamentului; 

 Studii economice – a spori exigențele de selectare a articolelor acceptate pentru publicare, a 

redacta rezumatele în engleză, precum și, în mod obligatoriu, a publica cuvintele-cheie ale articolelor 

în limba engleză conform pct. 17 (i) al Regulamentului; 

 Revistei Relații Internaționale Plus – a reflecta echitabil întregul spectru de opinii privind 

dezvoltarea relațiilor internaționale ale Republicii Moldova.   

 11. Revistelor indicate în pct. 9 și 10 alin. 4 al prezentei hotărâri se acordă statutul de publicație 

 științifică de profil, la categoria respectivă, până la 01.01.2015.  

   

12. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui membru corespondent I. Guceac, 

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

 
 

Preşedinte al AŞM,  

academician                                                                                                                          Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA,                                                                                                        

academician                                                                                                                        Valeriu CANȚER 

 

Secretar științific general 

interimar al AŞM,  

doctor habilitat                                                                                                            Aurelia HANGANU 

 


