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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - INTERCONF
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 Data desfășurării conferinței – 5 pe 

lună

 Tematica conferințelor este vastă, 

generală

 Locația evenimentelor planificate 

și „într-un fel” desfășurate   - 3 

continente, 4 țări

413 de 

autori 

din RM 

9 țări 5 continente
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - INTERCONF

 Termenul de prezentare, acceptare și 

publicare a materialelor – 10 zile

 Limba de publicare a materialelor –

oficial 3 limbi, de facto mail multe limbi, 

inclusiv l. română 

 Numărul mare și variat de secțiuni 

(științifice) ale conferinței - 38

 Componența dubioasă a colegiului de 

redacție - ???

 Taxa de participare  - 10-20 Euro

Colegiul de redacție
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 Data desfășurării evenimentului –

lunar 

 Diversitate a formelor de publicare 

– revistă și culegere de lucrări ale 

conferinței 

EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - IScience. 

Актуальные научные исследования в современном мире

Limitarea 

accesului 

la numerele 

revistei 
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - IScience. 

Актуальные научные исследования в современном мире

 Termenul de prezentare, acceptare și 

publicare a materialelor – 9 zile

 Limba de publicare a materialelor – 11 

limbi

 Numărul mare și variat de secțiuni 

(științifice) ale conferinței – 25

 Taxa de publicare – 10 dolari SUA

Рабочие языки конференции: українська, русский, english, polski,

беларуская, казақша, o’zbek, azərbaycan dili, limba română, кыргыз

тили, Հայերեն.
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MIMICRIA

 Utilizarea unor logouri deja 

cunoscute 

EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - IScience. Актуальные научные 

исследования в современном мире



EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - Polish Science Journal
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Направления
 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

 ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА

 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

 ЭКОНОМИКА И ПРАВО

 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

 Termenul (decizia) de acceptare a 

materialelor – 23 de ore !!!!!

 Limba de publicare a materialelor –

4-7 și mai multe, inclusiv româna

 Numărul mare și variat de secțiuni 

(științifice) ale conferinței – 12

 Diversitatea formelor de publicare –

revistă și culegere de lucrări ale 

conferinței 

 Taxa de publicare – 15 dolari SUA 

varianta electronică, 35 dolari SUA 

varianta tipărită
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  

MIMICRIA

 Utilizarea altor logouri deja 

cunoscute 



EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - Annali d’Italia
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 Termenul de prezentare, acceptare 

și publicare a materialelor – 9 zile

 Data desfășurării evenimentului –

lunar 

 Limba de publicare a materialelor –

3 șI mai multe limbi (engleza, rusa, 

ucraineana)

 Numărul mare și variat de secțiuni 

(științifice) ale conferinței - 22

 Componență dubioasă a colegiului 

de redacție 

 Periodicitatea – 19 numere pe an 

(2021)

 Taxa de publicare – 24 de euro 

Научные разделы журнала:

1. Архитектура

2. Биологические науки

3. Ветеринарные науки

4. Искусствоведение

5. Исторические науки

6. Культурология

7. Математические науки

8. Медицинские науки

9. Науки о Земле

10. Педагогические науки

11. Политическая наука

12. Психологические науки

13. Сельскохозяйственные 

науки

14. Социальные науки

15.Технические науки

16. Фармацевтика

17. Физические науки

18. Филологические науки

19. Философские науки

20. Химические науки

21. Экономические науки

22. Юридические науки
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  - Polish Journal of Science

 Perioada de recenzare – 1 zi !!!

 Termen mic de acceptare și 

publicare a lucrărilor – 12 zile

 Periodicitatea  – numărul mare de 

numere pe an (Ex. în 2021 – 20

în 2022 – deja 4)

 Limbile de publicare – engleza, 

rusa

 Taxa de publicare – 29 dolari SUA
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE  

MIMICRIA

 Utilizarea unor denumiri 

asemănătoare 

 (a unor reviste recunoscute)



EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE –

International Journal of Advanced Research (IJAR)
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I. Diversitate a compartimentelor tematice 

ale revistei –

- Științe ale vieții

- Științe ale sănătății

- Științe sociale și umanitare

- Științe fizice și inginerești

II. Termenul de prezentare, acceptare și 

publicare a articolului – ??? 2 săptămâni  

sau 3 zile

III. Impact factor dubios

IV. „Indexarea” în baze de date prestigioase

V. Nu sunt indicate taxele pentru publicare.

I

II

III

IV



Date statistice

Tipul de dosar Nr. 
candidaților

Nr. de lucrări în 
ediții 
pseudoștiințifice

Confirmare Doctor - Școala 
doctorală

3 7

Formare CȘS 3 3

Confirmare titlul științifico-didactic 5 14

Aprobare conducător de doctorat 6 24

17 48
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EDIȚII PSEUDOȘTIINȚIFICE 
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REVISTE

Scientific Colection „InterConf”

Актуальные научные исследования в 

современном миреhttps://iscience.in.ua/

Annali d’Italia https://www.anditalia.com/journal-2/

Polish Science Journal https://sciencecentrum.pl/

Polish Journal of Science https://www.poljs.com/

Международный научный журнал «Science Time»

https://on-tvor.ru/

International Research Journal https://research-

journal.org/en/about-the-journal/

International Journal of Advanced Research (IJAR) 

https://www.journalijar.com/

European Academic Science and Research

https://academeofscience.com/conference/

https://ojs.scipub.de/index.php/EASR

International Journal of Science and Research (IJSR)

https://www.ijsr.net/

Elixir International Journal

https://www.elixirpublishers.com/index.php?route=comm

on/home

Научный журнал «Интерактивная наука»

https://interactive-science.media/ru

Sciences of Europe https://www.european-science.org/

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

https://www.artuklukongresi.org/english

https://en.ispecongress.org/fenmuhendislik

https://en.istanbulkongresi.org/

https://www.iksadsummit.org/

https://www.tokyosummit.org/

Тенденции и перспективы развития науки и

образования в условиях глобализации -

https://confscientific.webnode.com.ua/ru/

EUROASIA International Congress on Scientific Research 

and Recent Trends-IX February 18-20, 2022 Antalya, 

Türkiye online and face to face Baku Euroasian University 

& IKSAD Institute - https://en.euroasiasummit.org/

International Aegean Conferences -

https://www.aegeanconference.com/

4-Й Международный Конгресс Многодисциплинарных

Исследований В Медицинских Науках. 18-20 февраля

2022 г. Анталия, Турция, Club Sera Hotel

https://www.iksadcongress.org/rus

https://sci-conf.com.ua/

https://esa-conference.ru/o-nas/

https://sci-conf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/01/perspectives-of-world-science-

and-education_29-31.01.20.pdf

EDITURI

Liberty Academic Books

https://www.libertyacademicbooks.com/aboutus

Издательство «Интернаука»

https://www.internauka.org/

Lista edițiilor prădătoare unde publică cercetătorii din Republica Moldova

https://iscience.in.ua/
https://www.anditalia.com/journal-2/
https://sciencecentrum.pl/
https://www.poljs.com/
https://on-tvor.ru/
https://research-journal.org/en/about-the-journal/
https://www.journalijar.com/
https://s7800800.sendpul.se/sl/MTQwNjA1MTk=/e184393fbbedbf24174d9070113d840b308ads6
https://ojs.scipub.de/index.php/EASR
https://www.ijsr.net/
https://www.ijsr.net/
https://www.elixirpublishers.com/index.php?route=common/home
https://interactive-science.media/ru
https://www.european-science.org/
https://www.artuklukongresi.org/english
https://en.ispecongress.org/fenmuhendislik
https://en.istanbulkongresi.org/
https://www.iksadsummit.org/
https://app.sendinboxmail.com/c/click.php?hash=cm05Nk9XY2gvNkVRK2lVYUZaQXhoRmJiOVVUWWxNWWlCc1Q2aGcxVHUyK2NIUXVhMkNwYmZKaU9aSzVHVWc0UWovdm52TWJqbHRFNlNvRkMzalg0MVE9PQ==
https://confscientific.webnode.com.ua/ru/
https://en.euroasiasummit.org/
https://www.aegeanconference.com/
https://www.iksadcongress.org/rus
https://sci-conf.com.ua/
https://esa-conference.ru/o-nas/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/perspectives-of-world-science-and-education_29-31.01.20.pdf
https://www.libertyacademicbooks.com/aboutus
https://www.internauka.org/
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Vă mulțumesc pentru atenție.

șos. Hîncești 38A, MD-2068

Chișinău, R.Moldova

022-783852

valeria.vrabie@anacec.md

mailto:gheorghe.cuciureanu@anacec.md

