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DECIZIA
Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

nr. 10 din 19 aprilie 2019 
cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 
28.02.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii 
în Educaţie şi Cercetare (pp. 2 şi 3 ale Hotărârii şi p. 9, 6), g) ale anexei nr. 1), ale 
Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice, aprobat 
prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38 a) din 10.10.2018, în temeiul 
solicitărilor instituţiilor de învăţământ superior/instituţiilor de cercetare-dezvoltare/colegiilor de 
redacţie, Consiliul de conducere DECIDE:

1. Se aprobă rezultatele examinării dosarelor de evaluare ale revistelor Psihologie 
Pedagogie specială. Asistenţă.socială, EcoSoEn şi Revistei Arheologice. Serie nouă de 
către Comisia de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice.

2. Se include în lista publicaţiilor ştiinţifice de tip A, la profilurile istorie şi arheologie, ştiinţe 
biologice, ştiinţe geonomice, Revista Arheologică. Serie nouă (fondator -  Institutul 
Patrimoniului Cultural).

3. Se include în lista publicaţiilor ştiinţifice de tip B, la profilurile psihologie, ştiinţe ale 
educaţiei, revista Psihologie Pedagogie specială. Asistenţă socială (fondator -  
Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din Chişinău).

4. Se respinge solicitarea colegiului de redacţie al revistei EcoSoEn (fondator -  
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova) de clasificare şi preluare a revistei de 
referinţă în lista publicaţiilor ştiinţifice de profil, pe motivul nesatisfacerii Criteriilor de 
eligibilitate, expuse în p. 22 h) al Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi 
monitorizarea revistelor ştiinţifice.

5. Se recomandă colegiului de redacţie al revistei EcoSoEn să revizuiască profilul revistei, 
precum şi procedura de recenzare a articolelor preluate.

6. Se atenţionează asupra faptului expirării termenului de valabilitate a certificatului de 
clasificare şi a necesităţii de depunere a dosarului de reevaluare următoarele reviste:
a) în termen de 1 lună:

Acta et Commentationes;
Arta Medica:
Enciclopedica. Revista de Istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice;

- History&Politics. Revista de istorie şi politică;
- Moldoscopie (Probleme de analiză politică).
b) pe parcursul anului 2019:
-  Administrarea publică;
- Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.

Intellectus;
- Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică:
- Legea şi Viaţa;

Medicina Stomatologică;



Meridian Ingineresc;
- Moldavian Journal of the Physical Sciences;

Philologia;
- Revista Botanică;
- Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică:
- Revista Didactica Pro.. revista de teorie şi practică educaţională;
- Revista de Ştiinţe Socioumane;

Studiul Artelor şi Culturologie: istorie, teorie, practică.
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