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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: 

 

 Se atribuie statutul de publicație ştiinţifică de profil, la tipul respectiv, revistelor menționate în 

anexă.  

 Se include în lista revistelor de Tip A revista „Computer Science Journal of Moldova”, având în 

vedere înregistrarea revistei în Web of Science Core Collection, denumită Emerging Source 

Citation Index (ESCI); 

 3. Se sistează dreptul de publicație ştiinţifică de profil pentru revista Mediul Ambiant (fondatori: 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de 

Zoologie), din cauza needitării acestei reviste pe parcursul ultimilor 2 ani. 

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

 Buletin de Perinatologie, Medicina stomatologică, Studia Universitatis Moldaviae, (seria 

ştiinţe exacte și economice), Economica; Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice – 

a spori exigențele fața de selectarea și recenzarea propunerilor de articole; 

 Medicina stomatologică – a include-o în bazele de date, în scopul asigurării vizibilității 

internaționale, precum și avansării revistei în Tipul B; 

 Economie și Sociologie – a compartimenta revista, conform profilurilor la care ea a solicitat 

acreditare; a îmbunătăți calitatea și recenzarea materialelor publicate, prin implicarea în 

dezvoltarea revistei a membrilor din străinătate a colegiului de redacție;  

 Arta, Revista ştiinţifico-practică „Psihologie”; Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe 

Politice – a majora numărul de articole publicate în limbi de circulație internațională, inclusiv 

a autorilor din străinătate; 

 Studia Universitatis Moldaviae (seria ştiinţe exacte și economice) – a majora numărul de 

articole publicate la profilurile: știinţe fizice, știinţa informaţiei și matematică, asigurând 

publicarea lor echilibrată la toate profilurile acreditate; 

 Jurnalul Juridic Național: teorie și practică  – a publica rezumatele în limba română în mod 

obligatoriu, precum și a asigura articolele publicate cu rezumate desfășurate și consistente; 

http://www.madrm.gov.md/ro


 Tuturor revistelor de profil economic – a evita publicarea materialelor autorilor, în ale căror 

lucrări a fost detectat plagiat. 

 5. Fondatorilor revistelor menţionate în anexa li se recomandă de a indica tipul de publicaţie ştiinţifică 

(A, 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 revine dlui academician I. Guceac, vicepreședinte al 

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

 

 

 

 
 

Preşedinte al AŞM,  

Academician Gheorghe DUCA 

Preşedinte al CNAA,  

Doctor habilitat, profesor universitar 
Alexandru BURIAN   

 

 

 

Secretar științific general al AŞM,  

Doctor habilitat Aurelia HANGANU 
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