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Cu privire la examinarea unor reviste 

științifice 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: 

 

1. Se prelungește statutul de publicație științifică de profil, Tipul A pentru revista 

Problemele Energeticii Regionale. 

2. Se prelungește statutul de publicație științifică de profil, Tipul C pentru revista ACTA  

ET COMMENTATIONES, seria Ştiinţe ale Educaţiei. 

3.  Se includ în lista revistelor de Tip C următoarele: Славянские чтения (fondator: 

Universitatea Slavonă, profiluri: filologie, științe ale educației, studiu artelor și culturologie), 

Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie (fondator: Institutul de Geologie şi Seismologie, 

profiluri: științe geonomice, științe fizice); Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială 

(fondator: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, profiluri: psihologie, pedagogie). 

 4. Se modifică fondatorul revistei Moldovan Medical Journal în lista revistelor științifice 

de profil, după cum urmează: Asociația Științifică Medicală din Moldova. 

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

  -  ACTA ET COMMENTATIONES, seria Ştiinţe ale Educaţiei - a spori exigențele fața de 

selectarea și recenzarea propunerilor de articole, precum și a îmbunătăți prezentarea grafică. 

  - Славянские чтения – a promova revista în baze de date. 

   - Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie – a majora numărul de articole 

publicate în limba română, precum și în limbi de circulație internațională; a îmbunătăți calitatea 

materialelor publicate. De asemenea, revistei i se recomandă a indexa revista în bazele de date de 

prestigiu în domeniu, inclusiv pe spațiul european.  

- Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială – a spori exigențele fața de 

selectarea și recenzarea propunerilor de articole. De asemenea, revistei i se recomandă 



îmbunătățirea prezentării grafice, redactarea rezumatelor publicate în limba engleză, citarea 

tuturor surselor din literatura științifică utilizate, precum și unificarea formei de prezentare a 

referințelor bibliografice în materialele publicate. 

 6. În temeiul pct. 26 al Regulamentului, revistei Psihologie. Pedagogie specială.    

Asistenţă socială i se acordă statutul de publicație științifică de profil, la tipul respectiv, pe 

termen de un an.   

     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 

http://www.cnaa.md/contacts/alexandru-burian/


 
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul de Hotărâre comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare „Cu privire la examinarea unor reviste științifice de profil” 

 

 Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în temeiul „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.  

Proiectul are drept scop implementarea rezultatelor evaluării a 5 reviste. Revistele au fost 

examinate în cadrul ședinței comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice din 22 

ianuarie 2018. 

 Conform rezultatelor evaluării efectuate, statutul de publicație științifică de profil a fost 

prelungit pentru următoarele 2 reviste. 

  Revista Problemele Energeticii Regionale este inclusă în Web of Science Core 

Collection denumită Emerging Source Citation Index (ESCI). Conform regulilor stabilite, după o 

perioada de monitorizare efectuată de specialiștii Thomson Reuters, revistele din ESCI ar putea 

fi trecute în Science Citation Index Expanded, devenind astfel reviste cotate ISI. 

 Reieșind din cele expuse, comisia propune menținerea revistei în cauză în lista revistelor 

de Tip A. 

 De asemenea, în cadrul ședinței a fost examinată Revista ACTA ET 

COMMENTATIONES, seria Ştiinţe ale Educaţiei, pentru care comisia recomandă prelungirea 

statutul de publicație științifică de profil, Tipul C, luându-se în considerare faptul, că obiecțiile 

comisiei au fost înlăturate, iar calitatea revistei îmbunătățită. 

 Celorlalte 3 reviste: Buletinul  Institutului de Geologie şi Seismologie; Psihologie. 

Pedagogie specială. Asistenţă socială; Славянские чтения li s-a acordat statutul de publicație 

științifică de profil, Tipul C.  

 Proiectul Hotărârii include și unele recomandări adresate colegiilor de redacție privind 

respectarea cerințelor Regulamentului și îmbunătățirea calității materialelor publicate. 

 Comisia de evaluare a revistelor va examina, pe parcursul anilor de valabilitate a 

statutului de publicaţie ştiinţifică de profil, îndeplinirea recomandărilor înaintate. 

Reieşind din cele expuse solicităm susţinerea Dvs. în promovarea proiectului sus-

menţionat. 

 

 

 

 

Președinte al Comisiei  

de evaluare a revistelor, 

academician                                                                                         Leonid CULIUC 
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