
 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare 

nr. 17 din 24 februarie 2023 

cu privire la evaluarea, clasificarea și 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 (pct. 2 şi 3 ale Hotărârii şi pct. 9, alin. 6), lit. g) ale anexei nr. 1) și ale Regulamentului 

cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia 

Consiliului de conducere al ANACEC nr. 6 din 18.12.2018 (cu modificările ulterioare), în temeiul 

solicitărilor instituțiilor de învățământ superior/instituțiilor de cercetare-dezvoltare/colegiilor de 

redacție, Consiliul de conducere DECIDE: 

1. Se include în lista publicațiilor științifice de tipul B+, pentru un termen de 4 ani la profilul 

Știinţe medicale: revista The Moldovan Medical Journal (fondator – Asociația Obștească 

Asociația Științifică Medicală din Moldova). 

2. Se include în lista publicațiilor științifice de tipul B, pentru un termen de 4 ani: 

a) la profilurile: Ştiinţe politice, Ştiinţe juridice, Sociologie: revista Buletinul Știinţific al 

Universităţii de Stat „B. P.Hasdeu” din Cahul: Ştiinţe Sociale (fondator – 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul), cu recunoașterea 

numerelor începând cu Nr.2 (14) din anul 2021; 

b) la profilul Ştiinţe juridice: revista Supremația Dreptului (fondator – Universitatea de 

Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”), cu recunoașterea 

numerelor începând cu Nr.2 din anul 2021. 

3. Se include în lista publicațiilor științifice de tipul C, pentru un termen de 2 ani la profilul 

Știinţe juridice: revista Legea și Viața (fondator – Academia „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova), cu recunoașterea tuturor numerelor 

apărute în anul 2022. 
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