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Obiectivul evaluării revistelor

Obiectivul evaluării, clasificării şi monitorizării revistelor științifice constă în
sporirea calității articolelor științifice şi creșterea vizibilității internaționale a
rezultatelor științifice obținute de organizațiile naționale din domeniile
cercetării și inovării.

Rezultatele evaluării:
În procesul atestării personalului științific, științifico-didactic, evaluării organizațiilor
din domeniile cercetării și inovării, acreditării instituțiilor de învățământ superior și
celor de formare continuă, vor fi interpretate drept articole în reviste științifice
editate în țară doar articolele publicate în revistele clasificate conform
Regulamentului.

Regulamentul nou de evaluare a revistelor
aa.2009-2017 – CNAA-CSȘDT*
a.2018 – etapa noua a acreditării – ANACEC
Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice
Aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr.6 din 18 decembrie 2018

Completat / modificat prin: Decizia CC al ANACEC nr.72 din 27 noiembrie 2020

Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor
Aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr.12 din 15 martie 2019

Comisia de evaluare este formată din 9 persoane :
 preşedintele, desemnat de către Prezidiul AȘM,
 3 persoane desemnate de către Consiliul Rectorilor,
 3 persoane desemnate de către secțiile de științe ale AȘM (câte o persoană din partea fiecărei secții),
 2 persoane desemnate de către ANACEC, inclusiv secretarul Comisiei.
Componența Comisiei este revizuită o dată la 4 ani.

* în a.2021 expiră termenul de valabilitate a certificatelor de acreditare ale revistelor științifice de profil
acreditate în a.2017 (scrisoarea de informare) – 30 de reviste!

Clasificarea revistelor evaluate în aa.2019-2021
În perioada 2019-2021 au fost organizate 9 ședințe ale Comisiei de evaluare a
revistelor. Au fost evaluate 30 de dosare și, ca rezultat, au fost clasificate 26 reviste.
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Menționăm de asemenea că: 4 reviste au fost evaluate și clasificate pentru prima dată;
15 publicații periodice au reușit accederea într-o categorie superioara; 4 reviste au fost
excluse din lista revistelor științifice clasificate din cauza nerespectării cerințelor
Regulamentului și 6 reviste au fost excluse din cauza neprezentării dosarelor.
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a.2019 – au fost excluse reviste cu termen expirat
a.2021 – la 30 de reviste expiră termenul de acreditare
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Registrul revistelor ştiinţifice de profil (la 26.02.2021)
În rezultatul reevaluării unor reviste ştiinţifice în anul 2021 s-a modificat lista revistelor recunoscute în calitate
de publicaţii ştiinţifice de profil.
Nr.
d/o

Denumirea revistei

ISSN,
anul fondării,
periodicitatea

Fondator

Domeniul ştiinţific

Hotărârile
CNAA/CSȘDT;
Deciziile ANACEC
(termen)

Tipul A+ (total-0)

Tipul A (total-9)
1.

Электронная обработка материалов / Surface
Engineering and Applied Electrochemistry
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/25407

2.

Chemistry Journal of Moldova
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100773812
WoS:

3.

Institutul de Fizica
Aplicată

Știinţe fizice;
Știinţe inginereşti şi
tehnologii

Hot. nr.93 din
18.07.2017

ISSN 1857-1727
a.2006
2 nr./an

Institutul de Chimie

Știinţe chimice

Hot. nr.93 din
18.07.2017

https://mjl.clarivate.com/search-results

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Matematica
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19900192610

4.

ISSN 0013-5739
ISSN 1068-3755 – varianta
engleză
a.1965
6 nr./an

Quasigroups and Related Systems
Scopus:https://www.scopus.com/sourceid/21100199806

ISSN 1024-7696
a.1990 (continuarea revistei
fondată în 1951)
3 nr./an

Institutul de Matematică şi Matematică
Informatică

Hot. nr.93 din
18.07.2017

ISSN 1561-2848
a.1994
2 nr./an

Institutul de Matematică şi Matematică
Informatică, Institute of
Mathematics Wroclaw;
University of Technology

Hot. nr.93 din
18.07.2017

http://www.cnaa.md/files/dispositions/2021/registrele-cnaa/registru-revistelor_27.11.2020_09.02.2021.pdf

PRINCIPII DE CLASIFICARE




Tipul A+. Reviste științifice cu impact la nivel internațional – revistele cotate (cu impact-factor) în
baza de date WoS
Tipul A. Reviste științifice cu vizibilitate internațională - revistele incluse în bazele de date WoS
(cu excepția celor cotate) și Scopus;
Tipul B+. Reviste științifice cu potențial de recunoaștere la nivel internațional – revistele care
îndeplinesc următoarele cerințe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Tipul B. Reviste științifice recunoscute la nivel național – revistele care îndeplinesc următoarele
cerințe:
•
•



indexarea în 3 baze de date (altele decât WoS și Scopus) sau cataloage internaționale aprobate de ANACEC;
înregistrarea în DOAJ sau altă bază de date a revistelor în Acces Deschis (pentru revistele editate din fonduri publice);
deținerea unui site informativ, cu versiunile electronice ale materialelor editate, cu date privind politica editorială, colegiul de redacție,
procedura de recenzare etc.;
editarea integrală a revistei în limbi de circulație internațională (cu excepția revistelor din domeniul sociouman);
reflectarea suficientă în rezumat (în română și într-o limbă de circulație internațională) a elementelor, ideilor și rezultatelor din articol,
într-un volum de 100-150 cuvinte;
deținerea identificatorului DOI de către revistă și articole;
respectarea strictă a periodicității declarate;
deținerea publicațiilor în bazele de date WoS și/sau SCOPUS de către redactorul-șef și cel puțin alți doi membri ai colegiului de redacție;
acumularea a peste 750 de puncte conform fișei de evaluare a revistelor.

indexarea în cel puțin 2 baze de date din lista bazelor de date aprobată de ANACEC;
acumularea a peste 500 de puncte conform fișei de evaluare a revistelor.

Tipul C. Reviste cu potențial de recunoaștere la nivel național - revistele care au acumulat peste
300 de puncte și sunt indexate în cel puțin 1 bază de date internaţională aprobată de ANACEC.
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Regulamentul cu privire la evaluarea,
clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice

CERINŢE DE ELIGIBILITATE
















să dețină certificatul de înregistrare de stat;
să dispună de identificatorul ISSN;
minimum 3/4 din articolele, publicate într-un număr, să poarte caracter ştiinţific. În cazul în care într-o
revistă se publică nu doar materiale științifice, este necesar de delimitat clar articolele științifice de alte
tipuri de articole;
să respecte cerinţele tehnice față de articolele publicate în revistă, aprobate de colegiul de redacție,
inclusiv prezentarea referinţelor bibliografice și citărilor după o modalitate unificată, conform unui standard
internațional;
să respecte structura unui articol ştiinţific, elemente obligatorii fiind rezumatul, cuvintele-cheie,
introducerea, metodele aplicate, rezultatele obţinute şi discuţiile, concluziile, referinţele bibliografice.
Pentru revistele din domeniul sociouman obligatoriii sunt: rezumatul, cuvintele-cheie și referințele
bibliografice, includerea celorlalte elemente fiind opțională;
să respecte convenţiile editoriale: titlurile articolelor se expun clar și informativ; rezumatele reflectă
elementele și rezultatele de bază ale articolului; autorii pot fi identificaţi prin afiliere instituţională şi adresă;
să aplice procedura de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol)
anonimă cu păstrarea materialelor recenziei timp de cel puțin 4 ani. Recenzenţii trebuie să fie selectați de
către colegiul de redacţie dintr-o bază de date cu experţi în domeniu, deținută de revistă;
să fie editate cel puțin 2 numere pe an, pe durata ultimilor 2 ani, iar fiecare număr al revistei să fie publicat
într-un volum separat (Completat / modificat prin: Decizia CC al ANACEC nr.72 din 27 noiembrie 2020);
să publice articole în mod echilibrat în toate domeniile solicitate pentru acreditare;
să dețină un site sau o pagină WEB pe site-ul fondatorului;
să fie înregistrată în Instrumentul Bibliometric Naţional.
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Regulamentul cu privire la evaluarea,
clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice

WoS și SCOPUS

Revistele incluse în baze de date WoS și SCOPUS :
1) Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica (SCOPUS);
2) Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Științele vieții (WoS);
3) Chemistry Journal of Moldova (WoS și SCOPUS);
4) Computer Science Journal of Moldova (WoS și SCOPUS);
5) Plural. History. Culture. Society (SCOPUS);
6) Problemele energeticii regionale (WoS);
7) Quasigroups and Related Systems (SCOPUS);
8) Revista Arheologica (SCOPUS);
9) Revista Arta (SCOPUS);
10) Revista de Etnologie şi Culturologie (SCOPUS);
11) Stratum Plus (WoS și SCOPUS);
12) Электронная обработка материалов (SCOPUS)/ Surface engineering and applied electrochemistry (WoS și
SCOPUS).

Fiecare a 4-5 revistă științifică din Republica Moldova a accesat prestigioasele baze de date WoS și SCOPUS.
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Baze de date aprobate de ANACEC
Includerea în cadrul criteriilor de evaluare a revistelor științifice a indicatorilor de apreciere a accesului deschis la publicații a
impulsionat, pe durata ultimilor ani, promovarea acestora în bazele de date internaționale specializate. Astfel, pe parcursul
anului 2020 alte 5 reviste științifice din Republica Moldova au fost indexate în cea mai cotată baza de date a revistelor ce au
aprobat politici de acces deschis la publicații - DOAJ (Directory of Open Acces Journals), ceea ce ne permite să conchidem,
că peste 60% din revistele științifice evaluate și clasificate la nivel național satisfac cerințele internaționale de asigurare a
accesului deschis la publicațiile preluate. 35 de reviste din RM sunt în DOAJ.
Revistele incluse în baza de date DOAJ în 2020 sunt:
 Arta Medica;
 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul, Seria "Științe Sociale";
 Journal of Social Sciences;
 Revistă de știinţe socio-umane;
 Studii Juridice Universitare.

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor științifice
Anexa 4 Lista bazelor de date/cataloagelor internaționale recomandate pentru indexarea revistelor din Republica Moldova (72)
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Problemele depistate în procesul examinării dosarelor
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Confirmarea prezenței revistei in BD (doar în proces de înregistrare fără a plasa numerele)
Veridicitatea datelor în dosar (Comisia are dreptul să modifice punctajul de autoevaluare)
Domeniile științifice:
 nu mai mult de trei domenii științifice conexe din 23 acceptate;
 articole în mod echilibrat în toate domeniile solicitate;
 în componența Colegiului de redacție sunt experți în domeniu.
Respectarea periodicității declarate (sunt mai puțin sau mai mult !!!).
Corelația între Nr. revistelor și a volumelor: fiecare număr al revistei să fie publicat într-un volum separat (Completat / modificat
prin: Decizia CC al ANACEC nr.72 din 27 noiembrie 2020).
Recenzarea:
 procedura de peer-review (anonimă);
 metodologia aprobata privind procedurii de recenzare a articolelor;
 Formularul completat cantitativ dar și calitativ (obiecții, sugestii) obligatoriu;
 BD recenzenții.
Pagina WEB:
 politica editorială;
 componența colegiului de redacție;
 cerințele tehnice față de articole;
 procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
 licența de acces la publicații;
 varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate.
Din 30 dosare prezentate spre evaluare - 4 reviste au fost excluse din lista revistelor științifice clasificate din cauza nerespectării
cerințelor ale Regulamentului.
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Procedura de obținere a statutului de publicație științifică de profil
Fondatorul revistei

DOSAR

ANACEC
Secretarul Comisiei

Înregistrarea, examinarea primară

Comisia de evaluare,
clasificare și monitorizare
a revistelor

CEEEvaluarea cantitativă și calitativă

Consiliul de conducere al
ANACEC

Aprobarea (sau respingerea) statutului de publicație
științifică de profil și a tipul (A+,A,B+,B,C)

Direcția evaluare în
cercetare și inovare

Registrul revistelor științifice de profil

Ședință de înmânare a
certificatelor

Eliberarea certificatului de recunoaștere a revistei
în calitate de publicație științifică de profil

Certificatul de recunoaștere al revistei
în calitate de publicație științifică de profil

Formular de participare / Întrebări?

1. Dacă o revistă este indexată în baza de date WOS sau SCOPUS, atunci, pentru acreditare, trebuie să fie prezentat dosarul
complet sau e suficient demersul instituției și link-ul revistei?
2. Lista bazelor de date recomandate pentru indexarea revistelor poate fi completată?
3. Care sunt condițiile de acreditare a Buletinelor științifice?
4. Utilizarea Softului antiplagiat - tehnici si recomandări.
5. Revistele care nu se regăsesc in registru cum sunt clasificate ?
6. Putem depune dosarul de acreditare dacă revista apare cu întârziere, nu în anul curent?
7. Care este procedura de reacreditare a Revistelor științifice?
8. Perfectarea dosarului pentru evaluarea revistei
9. Care este procedura de indexare a revistelor?
10.Care sunt criteriile ca o revistă științifică să fie numită „revistă științifică internațională”?
11.Dacă revista declară o periodicitate de două numere pe an, însă pe parcurs are şi numere suplimentare, cum sunt evaluate
aceste numere?
12.Dacă revista are două domenii științifice, atunci trebuie să fie respectat raportul 50:50?
13.Interesează și rigorile aplicate citărilor și referințelor bibliografie
14.Cum va decurge evaluarea. Ce materiale trebue să fie prezentate pentru evaluare. Materialele - în variantă electronică sau
dosar pe hârtie?
15.Cerințe față de colegiul de redacție
16.Cerințe privind evaluarea revistelor științifice
17.Sunt interesat de toate chestiunile privind evaluarea revistelor științifice
18.Numerele depuse pentru acreditarea revistei pot fi considerate publicația șt. de profil? Cel puțin 2 ?
19.Clasificarea bazelor de date în Moldova (care sunt librării, repozitorii și alte feluri de baze de bate)
20.Atribuire DOI pentru conținutul digital
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Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
în Educație și Cercetare

Vă mulțumesc pentru atenție.
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