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Cu privire la rezultatele evalu rii i clasific rii
revistelor tiin ifice de profil

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea i clasificarea revistelor tiin ifice”,
aprobat prin  Hot rîrea comun  a  Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic
al Academiei de tiin e a Moldovei i Consiliului Na ional pentru Acreditare i Atestare  nr. 212
din 06.11.08, cu modific rile ulterioare, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. i Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare H O T R  S C:

1. Se aprob  rezultatele examin rii dosarelor revistelor tiin ifice de profil de c tre Comisia
comun  a CS DT i CNAA pentru evaluarea i clasificarea revistelor tiin ifice conform anexei 1.

2. Se recomand  Institutului de Filologie al A. .M. de a comasa Revista Buletinul Institutului de
Lingvistic  cu Revista de Lingvistic i tiin e Literare.

 3. Se recomand  Institutului Patrimoniului Cultural al A. .M. de a reînregistra Revista de
Etnologie i Culturologie în scopul atribuirii codului ISSN.

4. Se recomand  fondatorilor de reviste tiin ifice de a racorda statutul de publica ie tiin ific  la
profilurile tiin ifice de acreditare ale acestora.

  5.  CS DT,  de  comun  acord  cu  CNAA,  va  convoca  edin e,  cu  participarea  redactorilor
responsabili ai revistelor cu profil comun, în scopul eficientiz rii   activit ii acestora i  sporirii  calit ii
publica iilor.

  6. Se recomand  revistelor men ionate în anexa 1 de a indica tipul de publica ie tiin ific  (A, B,
C) pe copert  conform examin rii.

7. Revistelor men ionate în anexa 2, care au depus dosarele, dar care nu corespund criteriilor de
evaluare din Regulament, li se sisteaz  dreptul de revist tiin ific  de profil cu începere de la 01.09.09.

8. Lista curent  a publica iilor de profil aprobate de CNAA, î i p streaz  valabilitatea pîn  la
01.09.09, dup  care intr  în vigoare lista revistelor tiin ifice de profil, expus  în anexa 1.

9. Articolele publicate în revistele din Lista curent  a publica iilor de profil CNAA pîn  la
01.09.09 se vor considera publica ii tiin ifice pentru tezele, rapoartele tiin ifice, rapoartele de acreditare
etc.

10.  CS DT i  CNAA,  în  termen  de  pîn  la  01.09.09,  vor  elabora  i  vor  introduce  modific ri  în
actele normative privind publica iile tiin ifice de profil în conformitate cu prezenta hot rîre.

11. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri îi revine dlui doctor habilitat I. Guceac, secretar
tiin ific general al A. .M., i dlui academician S. Toma, vicepre edinte al CNAA.
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