
REGULAMENTUL DE EDITARE ŞI DIFUZARE 

AL REVISTEI UNIVERSITARE 

„ŞTIINŢA CULTURII FIZICE” 

 

1. Dispoziţii generale 

1. Revista “Ştiinţa Culturii Fizice ”a fost fondată în anul 2005, fiind revista ştiinţifică a 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (în continuare USEFS)  aflată sub conducerea 

Editorului Şef, în persoana rectorului universităţii. 

2. Revista “Ştiinţa Culturii Fizice ” a fost acreditată şi clasificată conform Hotărârii 146 din 

27 iuni 2013 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare tehnologică a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

3. Scopul revistei este publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de către cadrele didactice 

ale universităţii şi de către alţi colaboratori ai revistei, lărgirea relaţiilor editoriale cu alte instituţii 

din ţară şi din străinătate, precum şi informarea colectivităţii universitare despre noutăţile ştiinţifice 

din diferite domenii de cercetare. 

4. Revista este editată de către Editura Universităţii în baza prezentului Regulament, iar 

publicarea articolelor ştiinţifice se efectuează în mod gratuit. Autorii nu sunt remuneraţi pentru 

materialele încredinţate revistei spre publicare. 

5. Autorii îşi asumă răspunderea pentru autenticitatea articolelor publicate şi acordă revistei 

dreptul de publicare în exclusivitate. 

6. Activitatea editorială este asigurată de Comitetul de Redacţie şi Tehnoredactare. 

Comitetul este alcătuit din 5 membri şi este condus de Redactorul Şef, reprezentat de prorectorul 

pentru activitate ştiinţifică. 

7. Toate materialele ştiinţifice înaintate spre publicare  în revista ştiinţifică “Ştiinţa Culturii 

Fizice ”se vor face numai cu  aprobarea lor de către Editorul şef al revistei şi avizate de către 

redactorul şef. 

8. Cheltuielile editării vor fi asigurate din bugetul Rectoratului Universităţii, iar – după 

cerinţe şi posibilităţi – pot fi folosite şi alte surse de finanţare: granturi, proiecte câştigate de la 

diferite fonduri interne şi externe, precum şi eventuale sponsorizări. 

 

2. Seriile revistei 

1. Începând  cu 2016, Revista publică numai în limba engleză, şi aplică regula peer review. 

2. Revista va apărea din 2016 în format tipărit şi electronic în 2 serii, fiecare având cod 

ISSN (tipărit şi online). 

3. Centrul de Cercetări Ştiinţifice în EFS al universităţii poate edita serii noi. Lansarea unei 

noi serii necesită înaintarea planului detailat al seriei către Comitetul de Redacţie şi Tehnoredactare. 

Planul va cuprinde: concepţia, priorităţile şi direcţiile principale ale seriei, ghidul de instrucţiuni de 

publicare, conţinutul primului număr, şi trebuie aprobat de Senat. 

4. Instrucţiunile de publicare pentru fiecare serie sunt afişate pe siteul USEFS, la rubrica 

Reviste ştiintifice. 

5. Revista ştiinţifică îşi va crea site- ul  propriu,  în scopul diseminării articolelor şi 

rezultatelor ştiinţifice obţinute de corpul profesoral ştiinţifico - didactic al universităţii, de către 

studenţi  şi cercetători. 

6. Tehnoredactarea intră în atribuţiile Editurii Universităţii. Planul copertei va fi executat de 

către secretarul de redacţie al Editurii, ţinând cont de elementele unitare de formă şi aspect, proprii 

revistei. 



7. Tirajul fiecărei serii este de 80 de exemplare pentru fiecare număr. În cazuri justificate 

(ediţii de conferinţă, număr mare de abonamente), acest tiraj se poate mări. 

 

3.Acreditarea şi internaţionalizarea revistei 

1. Revista apare numai pentru  domeniul de ştiinţă conform acreditării şi clasificării obţinute 

prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare tehnologică a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

2. În scopul obţinerii unei noi acreditări şi clasificări superioare (cel putin index B) revista 

stiintifică trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

a) minimum 3/4 din articolele publicate să poarte caracter ştiinţific;  

b) elementele principale ale articolului ştiinţific includ: rezumatul, cuvintele-cheie, 

introducere, metode şi materiale aplicate, rezumate obţinute şi discuţii, concluzii, referinţe 

bibliografice; 

c) recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice;  

d) selectarea recenzenţilor de către Colegiul de redacţie şi tehnoredactere dintr-o bază de 

date cu experţi în domeniu;  

e) aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a 

fiecărui articol) este obligatorie;  

f) respectarea convenţiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele şi referinţele să fie 

clare, informative, corecte, complete, autorii să poată fi identificaţi prin afilierea instituţională şi 

adresă; 

g) respectarea structurii referinţei bibliografice (conform Hotărîrii Comisiei de Atestare a 

CNAA);  

h) respectarea cerinţelor tehnice pentru publicarea articolelor în revistă; 

i) articolelor trebuie să fie în limba  engleză; 

j) apariţia regulată a revistei şi editarea cel puţin a 2 numere pe an;  

k) instituirea şi administrarea paginii web a revistei.  

3. Evaluarea revistei ştiinţifice se efectuează conform următoarelor criterii: 

a) includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale (criteriul 1); 

b) obţinerea unui factor de impact, calculat prin raportul dintre numărul de citări de către alţi 

autori şi numărul de articole publicate (criteriul 2);  

c) calitatea revistei după nivelul ştiinţific şi respectarea cerinţelor tehnice al articolelor 

publicate (criteriul 3);  

d) difuzarea în străinătate a revistei (criteriul 4); 

e) prezenţa autorilor din străinătate (criteriul 5); 

f) competenţa colegiului ştiinţific şi al celui  de redacţie şi tehnoredactare (criteriul 6); 

g) existenţa unei tradiţii editoriale (criteriul 7);  

h) publicarea în limbi de circulaţie internaţională (criteriul 8); 

i) promovarea revistei (criteriul 9). 

4. Obţinerea acreditării seriilor revistei “Stiinta Culturii Fizice” de către autorităţile 

competente conform legislaţiei în vigoare, introducerea lor în bazele de date internaţionale şi în 

cataloagele centralizatoare de rezumate, este obligaţia comună a Editurii  şi a Comitetului de 

Redacţie şi tehnoredactare. 

 

 

 



4. Difuzarea revistei 

1. Seriile revistei sunt difuzate cu aprobarea Editorului şef prin: distribuirea exemplarelor 

obligatorii, ale exemplarelor de drept de autor şi de schimb interbibliotecar, precum şi prin 

comercializare. 

2.  Centrul de Cercetări Ştiinţifice în EFS şi Editura Universităţii, cu aprobarea Editorului 

Şef, pot răspândi şi populariza seriile revistei şi prin donaţii.  

3. Exemplarele obligatorii, respectiv exemplarele de drept de autor vor fi expediate de către 

Editura Universităţii, iar distribuirea exemplarelor de schimb (după caz în baza de contract) va fi 

efectuată de către Biblioteca universităţii numai cu aprobarea Editorului Şef. Comercializarea intră 

în sarcina Editurii Universităţii cu aprobarea Editorului Şef. 

4. Fiecare autor beneficiază de câte un exemplar în baza achitării taxei stabilite de către 

Editorul Şef şi aprobate de Senatul USEFS. Nu se eliberează extrase din revistă. 

5. Se trimit obligatoriu câte 5 exemplare la :  

 Camera Naţională a Cărţii; 

 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; 

 Biblioteca Universităţii. 

6. În scopul schimbului interbibliotecar Editura Universităţii poate pune revista ştiinţifică la 

dispoziţia bibliotecilor din alte Universităţi din ţară şi de peste hotare, în baza contractului încheiat 

între acestea în acest scop. 

7. Scopul donaţiilor este diseminarea pe o scară mai largă a revistei ştiinţifice “Ştiinţa 

Culturii Fizice”de către Editura Universităţii, respectiv aprofundarea relaţiilor USEFS cu alte 

instituţii de învăţământ superior şi de cercetare. Donaţia – în limita posibilităţilor – se efectuează pe 

baza unei cereri a persoanei juridice interesate  către Editură şi se aprobă de Editorul Şef şi se 

avizează de redactorul şef. 

 

5. Dispoziţii finale 

1. În cazul unor litigii rezultate din publicarea sau republicarea articolelor, privind dreptul de 

autor (de ex. plagiat), responsabilitatea îi revine autorului. 

2. Prezentul Regulament va intra în vigoare din data aprobării acestuia la Senatul USEFS. 


