
CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎRE
“ 30 ” apr ilie 2009 Nr. 61

mun. Chi in u
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.

Pre edinte al A. .M.
academician                                                                          Gh. DUCA

Pre edinte al CNAA
academician V. CAN ER

Secretar tiin ific
general al A. .M. doctor  habilitat                                     I. GUCEAC



Anex  1

Lista revistelor

recomandate  pentru a fi recunoscute în calitate de publica ii tiin ifice de profil

Categoria A

1. Moldavian Journal of the Physical Sciences
fondator:  Academy  of  Sciences  of  Moldova,  Physical  Society  of  Moldova,  State  University  of

 Moldova

2.
fondator: Institutul de Fizica Aplicat

Categoria B

1. Computer Science Journal of Moldova

fondator: Institutul de Matematic i Informatic

2. Quasigroups and relaited systems
fondator: Institutul de Matematic i Informatic , Institute of  Mathematics Wroclaw University of
Technology

3. Matematica, Buletinul Academiei de tiin e a Moldovei

fondator: Institutul de Matematic i Informatic

4. Intellectus

fondator: Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual , Consiliul Na ional pentru  Acreditare    i
Atestare

5. Buletin tiin ific. Revist  de Etnografie, tiin ele Naturii i Muzeologie. Serie nou

fondator: Muzeul Na ional de Etnografie i Istorie Natural ,

6. Revista Arheologic
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural

7. Economica
fondator: Academia de Studii Economice din Moldova

            8. Francopolyphonie
  fondator: Universitatea Liber  Interna ional  din Moldova

9. Buletinul Academiei de tiin e a Moldovei. tiin ele vie ii
fondator: Institutul de Zoologie, Institutul de Fiziologie i Sanocreatologie, Institutul de Ecologie  i
Geografie, Institutul de Genetic i Fiziologie a Plantelor, Institutul de Microbiologie i
Biotehnologie,

10. Problemele energeticii regionale

fondator: Institutul de Energetic
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11. Tyragetia
fondator: Muzeul Na ional de Arheologie i Istorie a Moldovei

12. tate public , economie i management în medicin
fondator: Universitatea  de  Stat  de  Medicin i  Farmacie   “N.  Testemi anu”, Asocia ia Economie,
Management i  Psihologie în Medicin

13. Economie i Sociologie
fondator: Institutul de Economie, Finan e i Statistic

14. Medicina Alternativ
fondator: Asocia ia de Medicin  Tradi ional i Sanocreatologia din Republica Moldova

Categoria C

1. Chemistry Journal of Moldova

fondator: Institutul de Chimie

2. tiin a Agricol

fondator: Universitatea Agrar  de Stat din Moldova, Institutul de Tehnic  Agricol  ITA
„MECAGRO”, Institutul de Pedologie i Agrochimie „Nicolae Dimo”, Institutul de Protec ie a
Plantelor i Agricultur  Ecologic

3. Intertext
fondator: Universitatea Liber  Interna ional  din Moldova
4. Arta (în dou  fascicole - Arta vizual ; Arta audio-vizual )

fondator: Institutul Patrimoniului Cultural

5. Limba Român

fondator: colectivul redac iei

6. Buletinul  Institutului de Geologie i Seismologie

fondator: Institutul de Geologie i Seismologie

7. Revista de Istorie a Moldovei
fondator: Institutul de Istorie, Stat i Drept

8. Revista de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice

fondator: Institutul Integrare European i tiin e Politice

  9. Revista de tiin , Inovare, Cultur i Art  “Akademos”

fondator: Academia de tiin e a Moldovei

  10. Meridian ingineresc
  fondator: Universitatea Tehnic  a Moldovei

11. Studii economice

  fondator: Iniversitatea Liber  Interna ional  din Moldova
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12. Analele tiin ifice

fondator: Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie  “N. Testemi anu”

13. Metaliteratura
 fondator: Institutul de Filologie

14. Arta Medica

 fondator: Asocia ia chirurgilor “Nocalae Anestiadi” din Republica Moldova

 15. Administrarea Public
fondator: Academia de Administrare Public  pe lîng  Pre edintele Republicii Moldova
16. Curierul medical

  fondator: Ministerul S ii

17. Revist  de lingvistic i tiin  literar
 fondator: Institutul de Filologie

18. Revista moldoveneasc  de drept interna ional i rela ii interna ionale

 fondator: Institutul de Istorie, Stat i Drept

19. Viticultura i Vinifica ia în Moldova

fondator: Agen ia Agroindustrial  „Moldova-Vin”; Institutul Na ional pentru Viticultur i
Vinifica ie; Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mile tii Mici”; Întreprinderea
mixt  moldo-american  „SAURON”

   20. Mediul Ambiant

 fondator: Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale, Institutul de Ecologie i Geografie

21. Fizica i tehnologii moderne

  fondator: Societatea fizicienilor din Moldova, Universitatea tehnic  a   Moldovei

22. Studia Universitatis  (seria tiin e ale naturii)
 fondator: Universitatea de Stat din Moldova)

23. Studia Universitatis  (seria tiin e umanistice)
 fondator: Universitatea de Stat din Moldova

24. Studia Universitatis  (seria tiin e exacte i economice)
fondator: Universitatea de Stat din Moldova

25. Studia Universitatis  (seria tiin e sociale)
 fondator: Universitatea de Stat din Moldova

26. Studia Universitatis  (seria tiin e ale educa iei)
 fondator: Universitatea de Stat din Moldova

27. Medicina stomatologic

  fondator: Asocia ia stomatologilor din Republica Moldova

28. Agricultura Moldovei
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  fondator: Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare

29. Moldoscopie
 fondator: Universitatea de Stat din Moldova

30. Analele tiin ifice
fondator: Asocia ia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM

31. Revista de etnologie i culturologie

fondator: Institutul Patrimoniului Cultural
32. Legea i Via a

 fondator: Ministerul Justi iei, Curtea Constitu ional , Curtea Suprem  de Justi ie,
 Academia  tefan Cel Mare, Institutul de Studii Juridice di Belarus

33. Buletinul Academiei de tiin e a Moldovei. tiin e Medicale
 fondator: Subsec ia de tiin e Medicale a Sec iei tiin e ale Naturii i Vie ii a A M

34. Revista de tiin e socio-umane
fondator: Universitatea Pedagogic  de Stat „Ion Creang ”

35. Revista National  de Drept

fondator: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Europene  din
Moldova, Iniversitatea Liber  Interna ional  din  Moldova

  36. tiin a Culurii Fizice

 fondator: Universitatea de Stat de Educa ie Fizic i Sport
37.   Univers Pedagogic

 fondator: Institutul de tiin e ale Educa iei

38. Revista Psihologie Pedagogie special . Asisten  social
fondator: Universitatea Pedagogic  de Stat „Ion Creang ”

39. Anuar tiin ific: Muzic , Teatru, Arte Plastice

 fondator: Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice

40. Revista Economic
    fondator: Centrul Interna ional de cercetare a reformelor economice, Universitatea Lucian Blaga
 din Sibiu, Institutul de Economie, Finan e i Statistic

41. Drept, economie i informatic
  fondator: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Gala i „Dun rea de
 Jos”

   42.  Revista lunar  de consultan  în management Fin-Consultant

  fondator: Asocia ia Auditorilor i Consultan ilor în Management din Republica Moldova

43. Buletin de Perinatologie
 fondator: Institutul de Cercet ri tiin ifice în domeniul Ocrotirii S ii Mamei i Copilului

44. Teoria i arta educa iei fizice în coal
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 fondator: Universitatea de Stat de Educa ie Fizic i Sport

45. Revista de Studii i Cercet ri Juridice

  fondator: Institutul de Istorie, Stat i Drept

46.
fondator: Ministerul Justi iei, Curtea Constitu ional , Curtea Suprem  de Justi ie, Academia

tefan Cel Mare, Institutul de Studii Juridice di Belarus

47. Revista Farmaceutic  a Moldovei
 fondator: Asocia ia Farmaci tilor din Republica Moldova

48. Info-Med
 fondator: Asocia ia Tehnica i Tehnologii Medicale

49. Art i educa ie artistic
 fondator: Universitatea de Stat „A. Russo” din B i

50. Analele tiin ifice ale Universit ii Cooperatist-Comerciale din Moldova

fondator: Universitatea  Cooperatist-Comerciale din Moldova



Anex  2

1.  Fizic i tehnic : procese, modele, experimente

fondator: Universitatea de Stat ”A.Russo” din B i

2. Univers Om

fondator: Societatea tiin ific  Omul i Universul

3. Buletinul Institutului de Lingvistic
fondator: Institutul de Filologie

4. Revista tiin ifico-didactic  de matematic i informatic  DELTA

fondator: Universitatea de Stat din Tiraspol
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fondatori; Baroul Ar,ocafiior din Republica Moldova, Centrul de Drept al Avoca{ilor.

Universitatea de Studii Europene. Institutul Republican de Erpertizd Judiciard ;i
Criminalistici de pe lAnga N4inisterul Justitiei

profilul: drept

- Stratum plus

.fo nda t o r ;IJniversitatea .. $ coaia Anthropolo gicd S uperioard"

profilul:istorie

3 t Se acordd revistelor din p. 2) alin. 2 statutul de publicalie qtiin{ifica de profil pe un termen de

1 an. lEra prelungirea automati ulterioarf,. in baza p.25 al Regulamentului nominalizat.



Anexa 2
la Hotdr?rea CS$DT al A$NI 9i CNAA

nr.__din--2009
Categoria A

l. Moldavian Journal of the Ph1'sical Sciences

profilul: qtiinte fizico-matematice, tehnici

2. 3rerrpoHuax oSpa6orKa Marepl{anoB

profilul: qtiinfe fizico-matematice, tehnicl

Categoria B
1. Computer Science Joumai of Moldova

pr ofi lul : qtiin{e fizico-matematice

2. Quasigroups and relaited systems

pr oJil ul . qtiin{e fizico-matematice

3. Matematica. Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei

pro./ilul : qtiin{e fizico-rnatematice

4. Intellectus
proJilul: drept, tehnicd, biologie, chimie' economie

5. Buletin gtiinlific. Revistd de Etnografie. $tiintele Naturii gi Muzeoiogie. Serie nouS

proli lul :  istorie. biologie

6. Rer,istaArheologica

Ttra/ilul. istorie

7. Economica

profilul. economie

8. Francopolyphonie

profilul : filologie; studiu artelor, culturologie

9. Buletinul Academiei de $tiinle a Moidovei. $tiinlele vielii

profilul. biologie, geografie

10. Problemeleenergetici iregionale

pro.filul. tehnici

11. Tyragetia

pro.lilil: istorie

12. Sanatate pubiici, economie qi management in medicina

pro.filul. medicini, economie, psihologie

13. Economie qi Sociologie

pro/ilui: economie, sociologie

14. N{edicina Alternativd



profilul: medicini

15. Chemistry Jouinal of Moldova

proJilul: chimie

16. Curierul medical

pro.filul: medicinl

Categoria C
1. $tiinfa AgricolS

profilul: qtiin{e agricoleo rnedicini veterinari

2. Intertext

profilul ; filologie; studiu artelor, culturologie; pedagogie

3. Arta (in dou6 fascicole - Arta vtzuald'. Arta audio-vizuala)

prrlilul: studiulartelor,culturologie

4. Limba Romdnf,

ara.filul: filologie; studiul artelor, culturologie

5. Buletinul Institutuiui de Geologie qi Seismologie

profilul: geologie qi mineralogie, geografie, tehnici

6 .  Re' , is ta  de is tor ie  a \ lc ' idov* i

profilul: istorie

1. Revista de Filozof-re. Sociologie 9i $tiinle Politice

pro;filtil: qtiinte politice, sociologie, filozofie

8 . Revista de $tiintA" Inovare. Culturd pi Arta "Akademos"

pra/itut. gtiin{e fizico-matematice. qtiin{e agricole, rnedicinS, istorie, economie,

filozofie, filologie, drept, studiul artelor, culturologie, qtiinte politice

9. Meridian ingineresc

profilul: qtiinte fizico-matematiceo tehnici, economie, chimie

10. Studii economice
profilul: economie

1 1. Analele ;tiinlifice a1e UniversitAtii de Stat de Medicind gi Farmacie ".N. Testemiianrt"
pra.filu!: medicinE, farmaeie

i2. Metaliteratura

profilul: filologie

13. Arta Medica

oro.fiLtl: medicini

1 4. Administrarea Publica

pro.filu!: administrare publici, qtiin{e politice, drept



i 5. Revistd de lingvistica ;i qtiinla literar[
profilul. filologie
16. Revista moldoveneascd de drept internalional 9i relatii intemalionaie

proiilul. drept

17. Viticultura gi Vinificalia in Moldova

pro/ilul: qtiinte agricole, tehnici

l lJ .  Mediu l  Ambiant

pro.lilul: biologie, chimie, geografie

19. Fizica Ei tehnologii moderne

profilul: qtiin{e fizico-matematice, tehnici

2A. Studia Universitatis (seria stiinte ale naturii)

profilul: biologie,chimie

21. Studia Universitatis (seria $tiinte umanistice)

profilul: istorie, filosofie, filologie

22. Studia Universitatis (seria gtiin{e exacte qi economice)

profilul: qtiin{e fizico-matematice, economie
23. Studia Universitatis (seria ;tiinfe sociale)

pro/ilul: sociologie, drept

24. Studia Universitatis {seria stiinle ale educa{iei)

profilul: pedagogie. psihologie

25. Medicinastomatologicd
pro.lilul: medicinfl
26. Agricultura Moidovei

profilul: qtiinte agricole, medicini veterinari

21. N{oldoscopie

profilul: qtiin{e politice

28. Analele gtiinlifice ale Asocialiei Chirurgilor Pediatri Universitari <iin RM

profilul: medicini

29. Revista de etnologie gi culturologie

proJilul: istorie
30. Legea qi Viala

profilul: drept

31. Buletinul Academiei de $tiinte a Moldovei. $tiinie lvfedrcale

profilul: medicind

31. Rer ista de gti inte )ociJ-uniane

proJilu!: pedagogie, istorie, filoiogie

33. Revista Nationala de l)reP.i
pro/ilul: drept



34. $tiinla Culturii Fizice

profilul: pedagogie

35. Univers Pedagogic

profilul: pedagogie, psihologie
36. Revista Psihologie Pedagogie speciald. Asisten{d sociald

pro/ilul: psihologie, pedagogie

37. Anuar stiintific: Muzicd. Teatru. Arte Plastice

pro-filul : studiul artelor, culturologie
38. Revista Economicb

profilul: economie

39. Drept. economie qi informaticf,

profilul: economie, drept, tehnicI

40. Fin-Consultant

profilul: economie, drept

41. Buletin de Perinatologie

profilul: medicini
42. Teoria qi arta educatiei fizice in gcoali

nroliltl: pedagogie

43. Revista de Studii li Cercetdri Juridice

profilul: drept

44. 3axos lr xH3Hr,

proJilul. drept

45. Rer,'ista Fannaceuticd a Moidovei

profilul: farmacie

46. Info-Med

pro.lilui: medicin[

47. Arta qi educalie arlistici

profilti: pedagogie; sfudiul artelor, culturologie

48. Analele $ti inl i f ice ale Universital i i  Cooperatist-Comerciaie din Moldor, 'a

pro-filul: economie, tehnici, drept



CONSILIUL SUPREM PENTRU $TIINTA $I
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI

DE $TIINTE A MOLDOVEI

, .  06 " decembrie 2010

Preqedinte al A$M
academician
Gheorghe DUC

CONSILIUL NATIONAL
PENTRU ACREDITARE SI ATESTARE

Nr.  220

H O r A n i n s

mun. Chigindu

Cu privire la rezultatele evaludrii
gi ciasificarea unor reviste gtiinlifice de profil

inbazaRegulamentului ..Cu privire la evaluarea gi clasificarea revistelor gtiinfifice", aprobat prin

Hotbrirea comuna a consiliului Suprem pentru $tiinp gi Dezvoltare TehnologicS al Academiei de $tiinte

aMoldovei gi  consi l iu luiNal ional pentru Acreditare gi  Atestare nr.212 din 06.11.08, cu modif icdr i le 9i

completariie ulterioare, Consiliui Suprem pentru $tiinlA 9i Dezvoltare Tehnologica al A$M 9i Consiliul

Nal ionalpentruAcreditare 9i  Atestare HO T AnAS C:

l. Se aproba rezultatele examin6rii dosarelor privind revistele gtiinlifice de profil de citre

comisia comund a cS$DT gi CNAA pentru evaluarea gi ciasificarea revistelor gtiinfifice conform anexei'

2. Se recomandd Academiei ,,$tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii

Moldova de a comas a Revista problemele actuale ale prevenirii si combaterii crintinalitapii" attuar

stiinlific cu ReyistaAnalele qtiinlifce ale Acaclentiei,,$tefan cel lv{are" a Ministerului Afacerilor Interrte

al Republicii Moldova; $tiinle sociountarte, precum 9i de a spori frecventa de editare a revistei' cel pr:tin'

de doud ori pe an.

3. Se recomand6 colegiului de redaclie al revistei Analele stiinlifce ale Acadentiei ,,$tefatt cel

Mare" a Ministerultri Afacerilor Interne at iepubticii Molclova; stiinle sociournane de a spori calitatea

gtiinlifica a materialelor aprobate de redaclie spre pubiicare gi de a racorda aontinutul revistei la profiltrl

solic itat pentru acreditare.

4. Se recomandi colegiilor de redaclie ale revistelor Bttletinul Instittttului de Geologie si

Seisntologie si stratunt Plus d-ea majora numdrul articolelor publicate in.[mba de stat in perioada de 6

luni. comisia de examinare a dosarelor prezentate pentru evaluarea gi clasificarea revistelor gtiirltifrce va

monitoriza indeplinirea cerinlelor in cauzd in a doua jumitate a anului 201f in cazul neexecutarii in

termenul stabilit a cerinlelor menfionate, clasificarea lor la categoria B se va suspenda'

5. Se recomandd Colegiului de redaclie al Revistei stiinlifico-practice ,,Psihologie" ce a

imbundtali calitatea materialelor publicate'

6. Se recomandd Colegiului de redaclie aI Revistei Diclactica Pro...' revistit de teorie si pructictr

educayionald de a respecta cerin{ele inaintate cdtre revistele $tiin1ifice, 9i anume: minimunr J/" dttt

articolele publicate s6 aiba caracter gtiinlific'

7 'Cont ro lu lasupraexecutdr i ip rezente iho tdr i r i i i rev ined lu idoc torhab i l i ta t l
gtiinlific general al A$M, 9i dlui academician S' Toma, vicepregedinte al CNAA.

-Preqedinte al  CNAA I
academiciatr , / '
Valeriu Ctu\TER u' '

Guceac,  secieta l '

I^ r+-
ltftlLrL'

, ' .  , . - -  t  ' . i '
Secretar  $t l tn t l l lc  

' , , . )  ,  .  .
general al A$M '€i;,',,:;'

dr .  hab. Ion GUCBAC " /%,oza'



Anexd
la hotdr irea comund a

CS$DT al A$M ei CNAA
nr. 22A din 06 decembrie 201 0

1) Anexa nr. 1 (Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute in calitate de publicalii

gtiinlifice de profil) la hotlrirea comuni CS$DT al A$M 9i CNAA *' 61 din 30 aprilie 2009'

cu modificdriie gi completdrile ulterioare, aprobate prin hotarirea CS$DT al A$N4 9i CNAA

nr. 208 din24 decembrie 2009,se modifica 9i se completeazd cu urrndtorul continut:

f . in lista revistelor din Categoria B se inciud urmitoarel e: Buletinul Institutultti de Geologie si

Seismologie (fondator: Institutul de Geologie qi Seismologie. profiluri: geologie 9i mineraiogie'

geografie, tehnic[); $tiinla Agricold (fondator: Universitatea Agrar[ de Stat din Moldova'

profiluri: gtiinle ujii.ot., medicina veterinard, economie ); Stratum Plus (fondator"Universitatea

r,,. ,,$coala enthrof"ologica Superioari". profilul: istorie), '-.-aCestea fiind transferate de ia

\" but.gori" C, avind ii vedere inregistrarea lor in baze de date interna{ionaie'

2. in lista revistelor din Categoria C se includ urmdtoarele:

- Revista gtiinlifico-practica,,Psihologie"

fondator : Asocialia Psihologilor Practicieni din N{oldova

Profilul: Psihologie

- Analele gtiinlifice ale Academiei .,$tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor lnterne al

Republicii Moldova: gtiinle socioumane

fondator: Academia ,,$tefan cel Mare" a Ministeruiui Afaceriior Inteme al Republicii

Moldova

profilul: drePt

- Revista Didactica Pro. . ., revistd de teorie 9i practica educalionald

fondator ; Centrul Educalional PRO DIDACTICA

profilul: Pedagogie

2) Se acord[ revistelor din Pct.
de 1 an in baza Pct. 25 al
gtiin1ifice".

1), alin.2 statutul de publicalie gtiinlificS de profil pe un ternrer.r

Regulamentului , ,cu privire la evaluarea 9i clasif icarea reVistelor



 

 

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ  

ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL 

PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

                                                  

 

 

HOTĂRÎRE  
„ 15 ” septembrie 2011                                                                                                    Nr. 174 

                                                                       mun. Chişinău 
 

Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării  

unor reviste ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, aprobat prin  

Hotărîrea comună a  Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare  nr. 212 din 06.11.08, cu modificările şi 

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: 

 

        1. Anexa nr. 1 (Lista revistelor recomandate  pentru a fi recunoscute în calitate de 

publicaţii ştiinţifice de profil) la Hotărîrea CSŞDT al AŞM şi CNAA nr. 61 din 30 aprilie 2009 , 

cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărîrile comune ale CSŞDT al AŞM şi 

CNAA nr. 208 din 24 decembrie 2009 şi nr. 220 din 6 decembrie 2010, se modifică şi se 

completează cu următorul conţinut: 

      1) În lista revistelor din Categoria C se includ, începând din 01.07.2011: 

       - Analele Academiei de Studii Economice din Moldova (fondator: Academia de Studii 

Economice din Moldova, profil: economie). 

2. Se exclude revista Avocatul Poporului (Revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept), 

începând din 01.01.2011. 

 3. Se atribuie suplimentar profilul tehnica revistei Ştiinţa Agricolă. 

 4. Se recomandă Universităţii Agrare de Stat din Moldova să restructureze revista Ştiinţa 

Agricolă prin includerea compartimentului Tehnica în conţinutul acesteia. 

 5. A modifica, în Registrul Naţional al revistelor ştiinţifice de profil, denumirea Revistei de 

lingvistica  şi ştiinţă literară în  Philologia  (fondator: Institutul de Filologie,  profil: filologie), 

considerând-o pe aceasta succesor de drept şi continuitate al Revistei de lingvistică  şi ştiinţă 

literară, începând din 01.01.2011. 

 6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui doctor habilitat I. Guceac, secretar 
ştiinţific general al AŞM, şi dlui academician S. Toma, vicepreşedinte al CNAA. 

                                                                                                          

Preşedinte al AŞM                                                                   Preşedinte al CNAA 

academician                                                                              academician 

Gheorghe Duca                                                                        Valeriu Canţer 

     

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM  

doctor  habilitat  Ion Guceac          



 

 

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ  

ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL 

PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

                                                  

 

 

HOTĂRÎRE  
„ 28 ” octombrie 2011                                                                                                    Nr. 200 

                                                                       mun. Chişinău 
 

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării  

şi clasificarea unor reviste ştiinţifice de profil 

 

 În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, 
aprobat prin  hotărîrea comună a  Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare  nr. 212 
din 06.11.08, cu modificările şi 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: 
        

1.   Se include în lista revistelor din Categoria C Revista Botanică ( fondator: Gradina Botanica 

(Institut), profilul: biologie, ştiinţe agricole. 

2. Se prelungeşte statutul de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria B pentru următoarele 

reviste:  Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie şi Stratum Plus. 

3.  Se prelungeşte statutul Revistei ştiinţifico-practice „Psihologie”, publicaţie ştiinţifică de 

profil, Categoria C.  

4. Comisia de evaluare a revistelor ştiinţifice va modifica pînă la sfîrşitul anului Regulamentul 

„Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelot ştiinţifice”, prin revizuirea modului de 

recunoaştere a statutului de publicaţie ştiinţifică de profil stabilirea unor criterii noi de 

clasificare, care să reflecte calitatea publicaţiilor periodice din Republica Moldova. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine doctor habilitat I. Guceac, secretar 
ştiinţific general al AŞM, şi academician S. Toma, vicepreşedinte al CNAA. 

 

                                                                                                         

Preşedinte al AŞM                                                                   Preşedinte al CNAA 

academician                                                                              academician 

Gheorghe Duca                                                                        Valeriu Canţer 

     

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM  

doctor  habilitat   

Ion Guceac          



 

 

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ  

ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL 

PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

                                                  

 

HOTĂRÎRE  
 

„ 01 ” decembrie 2011                                                                                                     Nr. 251 

                                                                       mun. Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor 

ce se operează în Hotărîrea CSŞDT al AŞM  

şi CNAA nr.174 din 15 septembrie 2011 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, 

aprobat prin  Hotărîrea comună a  Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare  nr. 212 
din 06.11.08, cu modificările şi 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: 

        

1. La pct. 2 al hotărîrii CSŞDT al AŞM şi CNAA nr.174 din 15.09.2011 cifrele 01.01.2011 se 

substituie cu cifrele 15.09.2011.  

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui doctor habilitat I. Guceac, secretar 
ştiinţific general al AŞM, şi dlui academician S. Toma, vicepreşedinte al CNAA. 

 

 

 

 

Preşedinte al AŞM                                                                   Preşedinte al CNAA 

academician                                                                              academician 

Gheorghe Duca                                                                         Valeriu Canţer   

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM  

doctor  habilitat Ion Guceac 

 

 

 



CONSIL IUL  SUPREM PENTRU ST I INTA $ I

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA AL  ACADEMI  E I

DE ST I INTE A  MOLDOVEI

C O N S I L I U L  N A T I O N A L
PENTRL]  ACREDITARE $ I  ATESTARE

Cu privire la includerea revistei Artct in

lista revistelor din categoria B

in baza Regulamentului .,Cu privire la evaiuarea gi clasificarea revisteior gtiintifice"'

aprobat prin hotarirea comunf, a consiliului Suprem pentru $tiinla 9i Dezvoltare Tehnologica al

Academiei de $tiinle a Moldovei gi Consiliului Nalional pentru Acreditare 9i Atestare nr' 212

din 06.11.0g. cu modificdrile gi completdrile ulterioare. Consiliul Suprem pentru $tiinla;i

Dezvoitare Tehnorogicd al A$M gi consiliul Nalional pentru Acreditare gi Atestare

H O T A R T S C :

1. Se include in lista revistelor din Categoria B revista .4rtu ( Scria -4t'te ['i:uule Si

Seria Arte Aucliovizuctle), fondaror: Institutul Patrimoniului Cultural- pt'oJilul: studiui artelor'

culturologie. avdnd in vedere indexarea revistei in baza de date intema{ional[- trecdnd de la

Categoria C.

2. Controlul asupra executdrii prezentei hot[rAri ii revine dlui doctor habilitat I. Guceac.

,..r.tu. qliintit. g.;;i;i"iA$HA, qi Otui academician S. Toma. r'icepregedinte al CNAA

22 ' '  decembrie 201 i

Pregedinte at A$i\'l
academic ian
Gheorghe Duca

Secretar;t i int i f ic
general al A$M
doctor habilitat ,i./
Ion Guceac

HOrAninp

mun. Chiginbr-r

Ji{tr,

Nr.  274

Preqedinte al CNAA
academicia-n
V a l e r i u € a n f e r , ;

i ,

/ , '

'4..,



CONSILIUL SUPREM PENRU
S T I I N T A  $ I  D E Z V O L T A R E

r e i N o l o c t c A  A L  A c A D E M I E I
DE STI INTE A MOLDOVEI

CONSILIUL NATIONAL
PENTRU ACREDITARE $I ATESTARE

H o r A n i n E
N r . 7 0

,,29 " martie2012
mun. Chiqinlu

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaludrtt

gi clasificarea unor reviste gtiinlifice de profil

in baza Regulamentului ,,Cu privire la evaluarea 9i clasificarea revistelor Etiinlifice"'

aprobat prin hotdrirea comuna a consiliului Suprem pentru $tiinla gi Dezvoltare Tehnologica al

Academiei de gtiinle din Mordova gi consiliului Nalional pentru Acreditare gi Atestare w.212

din 06.11.08, cu modificlrile 9i cSmplet[rile ulterioare' consiliul Suprem pentru $tiinta $i

Dezvoltare Tehnorogicd al A$M gi consiliul Nalional pentru Acreditare gi Atestare

H O T A N A S C :

1. Se exclude din lista revistelor de categoria c 9i se include in lista revistelor dir-r

categoria B revista Buletinul Academiei de $tiinye a Moldovei' $tiinle Medicale' pentru

perioada I aprilie - 31 decembne 2012, avind in vedere indexarea revistei inbaza de date

intemalionalA VINITI.

2. Se prelunge$te statutul de publicalii qtiinlifice de profil, Categoria C pentru revistele

Diclactica pro, revistd de teorie si practicd educayionald si Anale stiinlifce ale Academiei

,,$tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, $tiinye socioumane'

3. Se include in lista revistelor din Categoria C revista Anuar $tiinyific al Institttt'tlui de

Retalii Interna|ioncle, pro|rlul: gtiinle politice, economie, drept, filologie.

4. Se recomandd colegiului de redaclie al revistei Buletinul Academiei de $tiin|e a

Moldot,ei. $tiinye Medicale, de a structura revista pe compartimente, cu articole din diferite

domenii ale qtiinlei medicale qi de a spori redactarea tehnicd a materialelor publicate'

5. Se recomand[ colegiului de redaclie al revistei Didactica Pro, revista de:e<trie 'si

practicd educarionard separarea articolelor qtiinlifice de cele metodico - practice in capitole

diferite.

6. Se recomandd colegiului de redaclie al revistei Anuar $tiinyific al Institutului ae Relatii

Internarionare dea spori calitatea materialeror pubricate gi de a rimita profirurile solicita'e pentru

acreditare.



7" Se recomandi colegiului de redac{ie al revistei Anale Stiintifice ale Academiei ,,$tefan
cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, $tiinte Socioumane de a

spori redactarea tehnicd a materialelor publicate.

8. Se recomandd fondatorilor revistelor nominalizate in pct. 2 al prezentei hotariri de a
racorda denumirile lor la cerinlele aplicate fala de revistele gtiin{ifice.

9. Se acordd revistelor indicate in pct. 2 gi 3 ale prezentei hotiriri statutul de publicalie
gtiinfifica de profil pe terrnen de un an in temeiul pct. 25 al Regulamentului cu privire ia
evaluarea gi clasificarea revistelor gtiinlifice.

i0. Controlul privind executarea prezentei hotariri ii revine dlui dr. hab. Ion Guceac.
secretar gtiinlific general al A$M, gi dlui acad. Simion Toma, vicepregedinte al CNAA.

Pregedinte al  Ai

academic ian

G h e o r g h e  D t C

SPregedinte 
al CNAA

academician
valeriy CANT#R
, /1" rT-

' ,' f 'ti+;rf I
L t

: -

Secretar gtiinfific

Ion GUCEAC ! ?uten'



CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE  

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  

 

 

 

 
CONSILIUL NAŢIONAL  

PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE 

 

 

H O T Ă R Î R E 

mun. Chișinău 

 

 

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării  

și clasificării unor reviste științifice de profil 

 

 În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea și clasificarea revistelor științifice”, 

aprobat prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Științe din Moldova și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr. 212 

din 06.11.08, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului Suprem pentru Știință și 

Dezvoltare Tehnologică al AȘM și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare  

 H O T Ă R Ă S C: 

 

1. Se acordă statut de publicație științifică de Categoria C, revistei Studii Juridice 

Universitare, pentru un termen de pînă la un an de zile în baza pct. 25 al Regulamentului cu 

privire la evaluarea și clasificarea revistelor științifice. 

2. Controlul privind executarea prezentei hotărîri îi revine dr. hab. Ion Guceac, 

secretar științific general al AȘM și dlui acad. Simion Toma, vicepreședinte al CNAA. 

 

 

 

Președinte al AȘM       Președinte al CNAA 

academician        academician 

Gheorghe DUCA       Valeriu CANŢER 

 

 

 

 

Secretar știinţific 

general al AȘM 

doctor habilitat  

Ion GUCEAC 

 

  „ 19 ” iulie 2012                                          Nr.163 



 

 
 

CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE  

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  

 

 

 

 
CONSILIUL NAŢIONAL  

PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

 

H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării 

revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”, aprobat 

prin Hotărîrea 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. Aprobă rezultatele examinării dosarelor revistelor ştiinţifice de profil de către Comisia 

comună a CSŞDT şi CNAA pentru evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice conform anexei 1.   

2. Recomandă Universității de Stat de Educație Fizică și Sport de a  comasa Revista Teoria și 

Arta Educației Fizice în Școală cu revista de Știința Culturii Fizice. 

3. Colegiilor de redacție ale revistelor indicate mai jos recomandă:  

 Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Akademos” – de a elabora un nou 

concept de dezvoltare și promovare al revistei în vederea creșterii vizibilității și a 
prestigiului ei în comunitatea științifică; 

 Economie și Sociologie – de a respecta integral cerințele stabilite în pct.17 (e) și ( j) al 

Regulamentului referitor la revistele științifice cu potenţial de recunoaştere pe plan 
internaţional; 

 Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu”și Anuarul științific al Institutului de Relații Internaționale din Moldova 
– de a edita materiale sub forma de culegeri de  lucrări științifice; 

 „Славянские чтения – de a respecta periodicitatea editării de cel puțin două ori pe 
an;  

 Pomicultura, Viticultura și Vinificația, Biannual Journal of Applied Linguistcs, 

Glotodidactica de a respecta integral cerințele înaintate în pct.17 (b) și (g) al 
Regulamentului cu privire la revistele științifice; 

 Pomicultura, Viticultura și Vinificația – de a evita practica divizării articolelor 

integrale în parți, publicate în numere diferite ale revistei, precum și a prezentării 
repetate într-un număr a aceluiași articol în limba română, plus traducerea în altă 

limbă; 

 Studii economice – de a publica într-un număr al revistei, de regulă, nu mai mult de 
un singur articol al unui autor sau coautor; 

 Revistei de Etnologie  și Culturologie – de a publica articole în limbi de circulație 
internațională;  
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 Tehnocopia: revistă științifico-metodică – de a publica articolele ştiinţifice din ultimii 
ani pe pagina WEB a revistei.  

4. În temeiul pct. 25 al Regulamentului acordă revistelor indicate în pct. 3 al prezentei hotărâri 
statutul de publicație științifică de profil, la categoria respectivă, pe termen de un singur an.  
  5. Recomandă revistelor menţionate în anexa 1 de a indica tipul de publicaţie ştiinţifică (A, B, 

C) pe copertă conform examinării. 

6. Revistelor menţionate în anexa 2, care, conform examinării dosarelor depuse, nu corespund 

criteriilor de evaluare stipulate în Regulament, li se sistează dreptul de revistă ştiinţifică de profil 
începând cu 01.01.2014.  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui mem. cor. Ion Guceac, secretar 

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

 
 

Preşedinte al AŞM  

academician                                                                         Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA                                                              

academician        Valeriu CANŢER 

 

Secretar ştiinţific general al AŞM  

 membru corespondent                                                         Ion GUCEAC 
 



Aprobat 

prin Hotărîrea CNAA nr. 

       din 

 

Aprobat 

prin Hotărîrea CSŞDT nr.146 

din 27.06.13 

 

Anexa1 

 

Reviste ştiinţifice editate de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 
 

Categoria A 
 

1. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. English Translation of 

Elektronnaya Obrabotka Materialov 

fondator: Institutul de Fizica Aplicată  

       profilul: ştiinţe fizico-matematice, inginerie. 

 

Categoria B 
 

2.  Moldavian Journal of the Physical Sciences 

  fondator: Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies “D. Ghitu”, Physical 

   Society of Moldova, State University of Moldova  

   profilul: ştiinţe fizico-matematice, tehnică 

3.  Computer Science Journal of Moldova  

fondator: Institutul de Matematică şi Informatică  

profilul: ştiinţe fizico-matematice 

4.   Quasigroups and related systems 

fondator: Institutul de Matematică şi Informatică, Institute of  Mathematics Wroclaw 

University   of Technology  

     profilul: ştiinţe fizico-matematice  

5.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica 

fondator: Institutul de Matematică şi Informatică 

     profilul:  ştiinţe fizico-matematice  

6.  Francopolyphonie  

fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

      profilul: filologie; studiu artelor, culturologie, pedagogie 

7.  Intertext  

fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

     profilul:  filologie; studiu artelor, culturologie; pedagogie  

8.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii  

 fondator: Institutul de Zoologie, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de 

 Ecologie  şi Geografie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul 

de  Microbiologie şi Biotehnologie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 



profilul: biologie, geografie, medicină, științe agricole  

 

9.  Problemele energeticii regionale 

 fondator: Institutul de Energetică  

profilul:   tehnică 

10.  Tyragetia 

  fondator: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei  

 profilul:  istorie  

11.  Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice  

fondator: Institutul de Cercetări Juridice și Politice  

profilul:   ştiinţe politice, sociologie, filozofie 

12.  Economie şi Sociologie  

  fondator: Institutul Național de Cercetări Economice 

  profilul:  economie, sociologie 

13.  Chemistry Journal of Moldova 

 fondator: Institutul de Chimie  

profilul:  chimie 

14.   Buletinul  Institutului de Geologie şi Seismologie  

 fondator: Institutul de Geologie şi Seismologie 

 profiluri: geologie şi mineralogie, geografie 

15.  Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Akademos”  

 fondator: Academia de Ştiinţe a Moldovei  

 profilul: ştiinţe fizico-matematice, ştiinţe agricole, medicină, istorie, economie, 

 filozofie, filologie, drept, studiul artelor, culturologie, ştiinţe politice 

16.    Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale 

fondator: Asociația de Drept Internațional din Republica Moldova 

 profilul: drept, ştiinţe politice 

17. Revista de etnologie şi culturologie  

           fondator: Institutul Patrimoniului Cultural 

            profilul:  istorie, culturologie  

18. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 

 fondator: Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM 

profilul:  medicină   

 

Categoria C 

 
19. Intellectus 

 fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru   

  Acreditare    şi  Atestare  

   profilul:  drept, tehnică, biologie, chimie, economie 

20. Revista Arheologică,Seria Nouă  

 fondator: Institutul Patrimoniului Cultural  

  profilul:    istorie  



21.  Revista de Istorie a Moldovei  

 fondator: Institutul de Istorie 

  profilul:  istorie  

22. Studii economice  

 fondator: Iniversitatea Liberă Internaţională din Moldova 

  profilul:  economie  

  23. Metaliteratura  

 fondator: Institutul de Filologie 

       profilul:   filologie   

  24.  Administrarea Publică 

    fondator: Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii 

Moldova  

               profilul:  administrare publică, ştiinţe politice, drept, economie 

 25.  Philologia 

  fondator: Institutul de Filologie 

   profilul:  filologie  

26.  Studia Universitatis Moldaviae (seria ştiinţe ale naturii)  

 fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

  profilul:   biologie, chimie 

27. Studia Universitatis Moldaviae (seria ştiinţe umanistice)  

  fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

   profilul:  istorie, filosofie, filologie 

28. Studia Universitatis  Moldaviae (seria ştiinţe exacte şi economice) 

  fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

 profilul:  ştiinţe fizico-matematice,   economie 

29. Studia Universitatis Moldaviae  (seria ştiinţe sociale) 

  fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

  profilul:  sociologie, drept, ştiinţe politice 

30.  Studia Universitatis Moldaviae  (seria ştiinţe ale educaţiei) 

  fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

   profilul:  pedagogie, psihologie 

 

31. Legea şi Viaţa 

 fondator: Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, 

   Academia  Ştefan Cel Mare, Institutul de Studii Juridice di Belarus 

  profilul:  drept 

32. Revista de ştiinţe socio-umane 

  fondator: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

   profilul:    pedagogie, istorie, filologie, filozofie, studiul artelor, culturologie 

33.  Revista Națională de Drept 

 fondator: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice și  

   Economice Europene  “ConstantinStere” din  Moldova, Uniunea  

Juriștilor    din  Moldova  



     profilul:     drept 

34. Ştiinţa Culturii Fizice  

 fondator: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

  profilul:  pedagogie   

35. Revista Psihologie, Pedagogie specială, Asistenţă socială 

 fondator: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

   profilul:  psihologie, pedagogie  

36. Law and Politology 

 fondator: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Gelati Academy of Sciences 

   (Georgia), Institute on Human Rights of the National Academy of 

Sciences of      Azerbaijan 

  profilul: drept, ştiinţe politice 

37. Pomicultura, Viticultura și Vinificația 

 fondator: Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 

 profilul: ştiinţe agricole, tehnică 

38. Glotodidactica. Biannual Journal of Applied Linguistcs 

   fondator: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

      profilul:  pedagogie 

39.  Limbaj și context. Revistă internațională de lingvistică, semiotică și 

știință  literară 

 fondator: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

      profilul:  filologie 

40. Tehnocopia: revistă științifico-metodică 

 fondator: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

  profilul:  pedagogie, tehnică 

 

41.  Закон и жизнь 

  fondator: Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, 

   Academia Ştefan Cel Mare, Institutul de Studii Juridice di Belarus 

        profilul:  drept 

42.  Славянские чтения  

 fondator: Universitatea Slavonă 

 profilul: pedagogie, filologie 



Anexa 2 

 

1. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

  fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  “N. Testemiţanu” 

  profilul:   medicină, farmacie 

2.  Moldoscopie  

fondator: Universitatea de Stat din Moldova 

      profilul:  ştiinţe politice   

3. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională  

fondator: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA 

profilul: pedagogie 

4. Anuar științific al Institutului de Relații Internaționale din Moldova 

 fondator: Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

 profilul: științe politice, economie, drept, filologie 

5. Limba Română 

 fondator: colectivul redacţiei 

   profilul:  filologie;   studiul artelor, culturologie 

6. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală 

fondator: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  

       profilul:  pedagogie 

 



CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

               CONSILIUL NAŢIONAL                         

    PENTRU ACREDITARE  

                            ŞI ATESTARE 

 

   

                                                  

         HOTĂRÎRE  
 

„  31 ” octombrie 2013                                                                                                 Nr. 270 

                                                                         mun. Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării  

şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil 

 

În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor 

ştiinţifice”, aprobat prin Hotărîrea 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 aprobă rezultatele privind examinarea dosarelor revistelor ştiinţifice de 

profil de către Comisia comună a CSŞDT şi CNAA pentru evaluarea şi clasificarea 

revistelor ştiinţifice conform anexei 1.   

          2.  În lista revistelor din Categoria B se includ următoarele: Revista 

Arheologică, Seria Nouă (fondator: Institutul Patrimoniului Cultural, profilul: 

istorie);  Revista de Istorie a Moldovei (fondator: Institutul de Istorie, profilul: 

istorie),  având în vedere înregistrarea lor în baze de date internaţionale, trecându-le 

de la Categoria C. 

3. Se recomandă Institutului Patrimoniului Cultural de a comasa Revista Arte 

vizuale cu revista Arte audio-vizuale. 

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

 Economica – de a respecta integral cerințele stabilite în pct.17(j) al 

Regulamentului referitor la revistele științifice cu potenţial de 

recunoaştere pe plan internaţional; 

 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 

Moldova – de a edita materiale sub forma de culegeri de lucrări 

științifice; 

 Revista de Istorie a Moldovei – de a înregistra revista în mai multe baze 

de date internaționale;  



 Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. 

Serie nouă – de a stipula clar profilurile de editare a revistei, evitând 

practica publicării articolelor în domenii foarte diferite; 

 Ştiinţa Agricolă – de a structura revista pe compartimente în 

conformitate cu profilurile solicitate pentru acreditare; 

 Medicina Alternativă – de a respecta periodicitatea editării de cel puţin 

două ori pe an;  

 Mediul Ambiant – de a crea pagina WEB a revistei.  

  5. Se recomandă revistelor menţionate în anexa 1 de a indica tipul de publicaţie 

ştiinţifică (B, C) pe copertă conform examinării. 

6. Revistelor menţionate în anexa 2 care, conform examinării dosarelor 

depuse, nu corespund criteriilor de evaluare stipulate în Regulament, li se sistează 

dreptul de revistă ştiinţifică de profil, începând cu 01.01.2014.  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui membru 

corespondent Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM, şi dlui dr. hab., prof. 

Valeriu Derjanschi, vicepreședinte al CNAA. 

 

 

 

 

Preşedinte al AŞM,  

Academician                                                                     Gheorghe DUCA 

 

Preşedinte al CNAA,                                                                           

Academician        Valeriu CANŢER 

 

 Secretar ştiinţific general al AŞM, 

 Membru corespondent      Ion GUCEAC 

 

 



Anexa 1  

la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

nr. 270 din 31.10. 2013 

 

 

Reviste ştiinţifice editate de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 
 

Categoria B 

 

 

1. Curierul medical 

fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  “N. Testemiţanu”; Ministerul Sănătății 
profilul:   medicină, farmacie, psihologie, biologie, sociologie 

2. Buletin de Perinatologie 

fondator: IMSP Institutul Mamei şi Copilului; Asociația de Medicină Perinatală 

profilul: medicină 

3. Medicina stomatologică 

fondator: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova 

profilul: medicină 

4.  Sănătate publică, economie şi management în medicină 

fondator: Asociaţia Economie, Management şi  Psihologie în Medicină; Centrul Național de 

Sănătate Publică; IMSP Spitalul Clinic Republican 

profilul: medicină, psihologie 

5. Economica 

 fondator: Academia de Studii Economice din Moldova 

       profilul:  economie  

6. Stratum  plus 

fondator: Universitatea „Şcoala Anthropologică Superioară” 

profilul: istorie 

7. Ştiinţa Agricolă  

fondator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Institutul de Tehnică Agricolă ITA 

„MECAGRO”; Institutul de Pedologie Agrochimie şi Protecție a Solului „Nicolae Dimo”; 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor  

profilul:   științe agricole, medicină veterinară, tehnică, economie, drept 

 

 

Categoria C 

 

8. Univers Pedagogic 

fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

profilul: pedagogie,  psihologie  



9. Revista ştiinţifico-practică „Psihologie”  

fondator: Asociaţia psihologilor practicieni din Moldova 

      profilul: psihologie 

10. Revista ştiinţifico-practică „Info-Med”  

fondator: Asociaţia Tehnica şi Tehnologii Medicale 

      profilul: medicină 

11. Jurnalul Juridic Național: teorie și practică 

fondator: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată 

      profilul: drept 

  



Anexa 2  

la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

           nr. 270 din 31.10. 2013 
 

1. Medicina alternativă: fiziologie clinică și metode de tratament 

  fondator: Asociaţia de Medicină Alternativă și Complementară din Republica Moldova 

  profilul:   medicină 

2. Analele ştiinţifice 

fondator: Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova 

      profilul:  medicină 

3.  Revista Farmaceutică a Moldovei 

   fondator: Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova  

     profilul: farmacie 

4. Mediul Ambiant 

 fondator: Ministerul Mediului, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Zoologie 

 profilul: biologie, geografie, chimie, științe agricole 

5. Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova: ştiinţe socioumane  

fondator: Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova 

   profilul:  drept 

6. Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie nouă  

fondator: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 

       profilul:  istorie, biologie 

7. Arte vizuale 

fondator: Institutul Patrimoniului Cultural 

profilul:  studiul artelor, culturologie 

8. Arte audio-vizuale 

fondator: Institutul Patrimoniului Cultural 

profilul: studiul artelor, culturologie  

9. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 

fondator: Universitatea Cooperatist-Comerciale din Moldova 

profilul:  economie 

 







CONSILTUL SUPRE}I
PENTRLI $TI INTA $I  DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA AL ACADEN,I IEI  DE

$TITNTE A MOLDOVEI

, .  30 " ianuarie2014

CLr pr iv ire la rezuitatele evaludri i  g i
c lasi f icar i i  reviste' lor gt i in l i f ice de prof i I

HOTARIR.E

mun. Chiginau

CONSILIUL NATIONAL
PENTRU ACREDITARE SI ATESTARE

N r . 3

inbaza Regulamentului .,Cu privire la evaluarea gi clasificarea revistelor gtiinfifice", aprobat
prin Hotdr6rea comunf, a Consil iului Suprern pentru Sti inta gi Dezvoltare Tehnologica al Academiei
de $ti inle a Moldovei gi Consil iului National pentru Acreditare gi Atestare nr. 196 din 18.10.2012.
Consil iul Suprem pentru $ti inld gi Dezvoltare Tehnologica al A$M qi Consil iul Nafional pentru
Acreditare gi Atestare H O T A n A S C'

1. Se prelurrge;te statutul de publicalie gtiinlifica de profil, Categoria B pentru revista
,\,{e cl i c itt ct trh e rn u l iv d ; .fi zi o lo gi e c l i n i c ii 5 i n t e / o cle de l rut l am e n l .

2. Se exclud din lista revistelor Categoriei B revistele Arte vizuale 9i Arte audio-,-izuale.
avfind in vedere comasarea lor, 5i se include revista Arta, fondator: lnstitutul Patrimoniulr-ri
Cultural; profilul: studiul artelor, culturologie.

3. Se exclude din l ista revisteior Categoriei C gi se include in l ista revisteior Categoriei B

revista Intellecttr.y, avAnd in vedere indexarea ei in baza de date internalionale VINITI.

. i .  Se prelungette statutul de publical ie gti inl i f ici  de profi l ,  Categoria C pentru revistele

Didactica Pro..., reyistd de teorie Si practica educalionala Si Mediul Ambiant.

5. Se include in lista revistelor Categoriei C Revista Institutului llational al Jttstiliei,
fondator: Insti tutul Nalional al Justi{ iei.  proflul:  drept.

6. Colegii lor de redaclie ale revistelor indicate maijos se recomandS:
o triledicinu cthernutit,d; ./iziologie clinicd 5i melotle c{e tratctmenl - a depune eforturi

pentru integrarea revistei in circuitul gtiinlific intemalional prin publicarea mai multor
art icole ale autori lor de peste hotare;

o Arta - a majora numirul art icolelor publicate in l irnbi de circulal ie internalionald.

precum gi a crea pagina WEB a revistei, c6t 5i a inregistra revista in mai multe baze

de date internationale;

o Mediul Ambiant - a spori numdrul de articole stiinlifice publicate, prectlln 5i a crea

pagina WEB a revistei, care conline cel pul in infonnali i  privind procesul de publicare 9i
recenzare a art icolelor gi rezumatele lor in l irnbi de circulal ie internalionali ;

o Revista Instittttului Nalional al Justiliei - a dezvolta colaborare internalionald, prin

publicarea articolelor autorilor de peste hotare si intensificarea schimbului de publicatii
gtiinlifice cu alte reviste din strdin6tate, editate de centre gtiinlifice recunoscute;



o Intellectus - a spori erigentele de selectare a articolelor pentru publicare, in scopul
corespunderii lor materialelor publicate in revistele de Categoria B, care au poten{ial de
recunoagtere pe plan international.

7 '  in  temeir ' r l  pct .25 a l  Resularnerr tLr lu i .  se acordb rev is te lor  inc l icate in  pct .6 .  a l in .  1-  1aIprezentei hotdrdri statutul de publicatie stiintiflca de profil la categoria respectiva. pe termen de unsingur an.

8' Controlul asupra executdri i  prezentei hotdrAri revine dlui mernbru corespondent Iop
Cuceac. vicepresedinte al A$M, gi dlui dr. hab.. prof. V. Derjanschi, vicepresedinte al CNAA.

Pregedinte al AgM,
Academician

Pregedinte al CNAA,
Academician

Secretar gtiintific general
inter imar al  A$NI,
Doctor habi l i tat

A
i*-

Gheorghe DUCA

Valeriu CANTER

. {ure l ia  HANGANU
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