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Privind modificarea și completarea Regulamentului 

„De evaluare, clasificare şi monitorizare a  

  revistelor ştiinţifice” 

 

În temeiul art. 116 (2) al Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV 

din 15.07.2004, 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 modifică și se completează Regulamentul „De evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor 

ştiinţifice”, aprobat prin Hotărârea comună a CSȘDT și CNAA nr.147 din 25.06.2015, după cum urmează:  

- la Capitolul V (Principiile de clasificare), în punctul 26 se introduc două aliniate noi, cu următorul 

conținut: 

 - „Revistelor atribuite în urma evaluării Tipului C ale publicațiilor științifice de profil, li se acordă 

statutul și certificatul respectiv pentru o perioadă de 2 ani. Dacă în această perioadă revistele de Tip C nu 

vor evolua în calitate, asigurându-se conformarea cu rigorile stabilite pentru revistele de Tip B, ele 

urmează să fie restructurate, prin comasare cu alte reviste din domeniu, inclusiv cu cele editate de alți 

fondatori, sau, în mod ireversibil, li se va retrage statutul de publicație științifică”.  

 - “Statutul de publicație științifică de profil odată acordat pentru o perioadă de 1 an, nu poate fi 

prelungit mai mult de 2 ori consecutiv”. 

- la Capitolul VII (Dispoziţii finale și tranzitorii), după punctul 34 se introduce un punct nou 35, cu 

următorul conținut: 

 - „Prevederile punctului 26 (alin. 2) vor intra în vigoare, începând cu prima evaluare a revistelor 

efectuată în conformitate cu prezentul Regulament”. 

 

 2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru corespondent Ion Guceac, 

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

 

 
 

Preşedinte al AŞM,  

 

Academician Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA,  

 

Academician Valeriu CANȚER 

 

Secretar științific general al AŞM,  

 

Doctor habilitat   Aurelia HANGANU 


