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Rezumat: În articol se analizează aspecte privind managementul juridic al rezultatelor cercetării-

dezvoltării, în vederea diseminării și publicării acestora. Au fost identificate și sunt enumerate 

diferite caracteristici ale edițiilor științifice, în special în baza analizei site-urilor oficiale și a 

literaturii de specialitate. În rezultatul studiului, sunt formulate o serie de recomandări pentru 

autorii și organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova. 
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Introducere. Mulți cercetători din Republica Moldova publică lucrări 

științifice în ediții de peste hotare care nu respectă niciun standard de calitate. Cu 

aceste lucrări, persoanele respective pretind că îndeplinesc cerințele privind 

publicațiile științifice de peste hotare, care se solicită pentru obținerea diferitor titluri 

și drepturi [1]. La observațiile că acestea nu sunt publicații științifice propriu-zise, 

candidații se supără și zic că le sunt încălcate drepturile constituționale. Din aceste 

considerente, demult mă gândeam că scriu un articol în una din aceste ediții, dar nu 

prea îmi ajungea timp. Abia acum, fiind mai liber în timpul sărbătorilor de iarnă, am 

reușit să ajung și eu „în rând cu lumea”. Cu această ocazie, vreau să-i mulțumesc 

directorului instituției de cercetare în care lucrez pentru ideea minunată de a publica 

acest articol. 

Material și metode. Mi-am propus să scriu în acest articol cum are loc procesul 

de publicare în una din edițiile pseudoștiințifice și să demonstrez prin aceasta ce nu 

este în regulă cu aceste ediții. Alegerea acestei ediții pentru publicare a fost 

determinată de următoarele: 

– Numărul mare a cercetătorilor moldoveni care publică aici; 

– Frecvența foarte mare a materialelor publicate de acești afaceriști; 

– Varietatea geografică foarte mare a localităților în care chipurile se 
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desfășoară conferințele. 

Pentru a publica acest material, am urmat instrucțiunile plasate pe pagina web 

a acestor conferințe. Totodată, au fost analizate și alte materiale publicate pe acest 

site.  

A fost analizată și literatura științifică în acest domeniu, dar nu voi da multe 

surse în referințele bibliografice pentru a nu mă deconspira. În baza acestora au fost 

sintetizate niște caracteristici pentru aceste ediții, utile pentru ca cercetătorii să evite 

capcana de a finanța astfel de afaceri. De fapt, denumirea inițială a acestui articol a 

fost „Cum aruncă bani în vânt unii cercetători din Republica Moldova”. 

Caracteristicile conferinței în care se publică acest articol. Analiza paginii 

web a organizatorilor acestei conferințe arată că asemenea conferințe sunt organizate 

la fiecare 10 zile. În arhiva conferințelor este indicat un alt site pentru cazul când nu 

se deschide acesta. O privire asupra edițiilor de pe site-ul partener arată că această 

serie de conferințe reprezintă de fapt o parte a unui proiect mai global, de publicare 

a unor lucrări. 

Locurile indicate ale desfășurării conferințelor sunt diferite, reprezentând în 

special țări dezvoltate (Germania, Franța, Norvegia, Japonia, Statele Unite ale 

Americii, Elveția, Cehia, Marea Britanie, Danemarca ș,a.). Ceea ce se observă este 

faptul că atât localitățile, cât șu denumirile conferințelor se repetă periodic 

(trimestrial sau semestrial). Dacă deschidem paginile web indicate ale conferințelor 

observăm că ele toate sunt similare după structură și conținut, doar se schimbă data 

și locul desfășurării. Cât privește taxa percepută pentru publicare, atunci aceste 

conferințe sunt de două tipuri: cu taxă de 20 Euro și cu taxă de 10 Euro. La 

conferințele din primul tip autorii beneficiază în plus, conform informației indicate 

pe site, de un identificator digital unic pentru articolul publicat și de indexarea într-

o bază de date internațională. Dacă ne ducem pagina oficială a bazei de date 

internaționale indicate, atunci observăm că aceste conferințe sunt înregistrate la ei, 

dar nu sunt indexate, adică niciun articol publicat în aceste conferințe nu este inclus 

în această bază de date. Totuși, informația din baza de date ne indică un lucru 

important – drept țară-organizator a acestor serii de conferințe este indicată Ucraina. 

Acest fapt, coroborat ulterior și cu altele, ne duce la concluzi că de fapt indicarea 
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altor localități / țări în care chipurile se desfășoară conferințele nu reprezintă decât 

un șiretlic pentru atragerea autorilor, care doresc să se publice peste hotare [2]. 

Responsabilii de aceste conferințe încearcă să atragă autori și prin faptul că 

articolele vor fi indexate în Google Scholar, însă acesta nu este un avantaj să publici 

la ei, deoarece orice articol publicat în rețeaua globală Internet poate fi indexat de 

Google. 

Pentru a publica acest articol cerințele au fost simple – un text de până la 10 

pagini (redactat conform modelului prezentat de către organizatori) și transmiterea 

lui în format electronic direct pe site. Este interesant că la orice conferință poți 

publica în orice domeniu al științei, fiind 38 secții ale conferinței (de la economie 

până la militărie). Dar cel mai interesant este că după ce ai trimis articolul, răspunsul 

vine în 2-8 ore. Este clar că nu există nici un fel de recenzare a articolului trimis. De 

fapt, organizatorii nici nu indică nicăieri că se face evaluarea manuscrisului. Mai 

mult decât atât, în recomandările pentru autori se menționează că autorul este 

responsabil pentru calitatea lucrării științifice. 

După ce vine răspunsul de la organizatori, trebuie să plătești taxa stabilită și în 

2-12 ore primești certificatul privind participarea la conferință. Nu contează că 

trebuie să plătești cu vreo 10 zile până la desfășurarea conferinței – în certificat va 

fi indicat că ai participat la conferință (!). Este clar că nu se desfășoară de fapt nicio 

conferință, iar locul indicat este doar pentru a atrage autori. Or, o conferință 

științifică presupune comunicări științifice și postere, precum și discuții pe marginea 

subiectelor abordate [3, p.31]. 

Orice conferință are și un comitet științific. Însă pe site nu sunt indicate 

comitetele științifice pentru conferințele care urmează. În așa situație, m-am uitat la 

arhiva conferințelor. O surpriză așteptată – aceeași componență a acestui comitet 

pentru toate cele zeci de conferințe desfășurate anual. Drept redactor coordonator al 

acestor ediții este indicată o studentă-doctorandă. Instituția la care ar fi afiliată 

această persoană nu există în realitate. Căutarea pe site-ul instituției celei mai 

apropiate după denumire din țara respectivă nu a găsit așa persoană. Nici căutarea 

în Internet nu menționează persoana respectivă decât în legătură cu aceste 

conferințe. Atunci, având în vedere că la aceste ediții se acceptă și manuscrise în 
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limba română, am căutat să văd dacă există persoane în comitetul științific, vorbitori 

de această limbă. Este indicată o persoană din România, dar la căutarea acesteia în 

corpul didactic al instituției la care ar fi afiliată – nu am găsit o astfel de persoană. 

Cred că ceea ce am scris mai sus cred că este suficient să ne dăm seama cât de 

științifice sunt aceste conferințe. 

Publicațiile prădătoare – fenomen internațional. Edițiile de tipul culegerii 

acestei conferințe au devenit un adevărat fenomen la nivel internațional și poartă 

denumirea de publicații prădătoare (pseudoștiințifice). La nivel internațional există 

multe publicații la acest subiect, iar diferiți cercetători au încercat să formuleze 

principalele trăsături ale acestor publicații. Cele mai cunoscute sunt criteriile lui 

Beall. Chiar dacă uneori sunt menționate revistele, aceste criterii sunt caracteristice 

și pentru conferințele pseudoștiințifice. În continuare, vă prezentăm câteva din 

acestea. 

Editorul și personalul: proprietarul editurii este identificat ca editor al fiecărei 

reviste publicate de organizație; revista nu indică un comitet oficial de 

redacție/recenzare; nu sunt furnizate informații academice cu privire la editor, 

personalul editorial și/sau membrii comitetului de recenzare (de exemplu, afilierea 

instituțională); există dovezi care arată că editorul și/sau membrii comitetului de 

recenzare nu posedă experiență academică care să îi califice în mod rezonabil să fie 

recenzenți; două sau mai multe reviste au consilii editoriale duplicat (adică același 

colegiu de redacție pentru mai multe reviste); revistele au un număr insuficient de 

membri ai colegiului de redacție, au inclus în acesta persoane cu nume inventate, 

numesc savanți în colegiu fără știrea sau permisiunea lor sau au membri care sunt 

cercetători proeminenți, dar nu au nicio contribuție la revistă, cu excepția folosirii 

numelor și/sau a fotografiilor lor; există o diversitate geografică mică sau deloc în 

rândul membrilor colegiului de redacție etc. 

Managementul afacerii. Editorul demonstrează lipsă de transparență în 

operațiunile de publicare; nu are politici sau practici de prezervare digitală, ceea ce 

înseamnă că, dacă revista își încetează activitatea, tot conținutul dispare de pe 

internet. În același timp, acesta are un număr mare de reviste, folosind adesea un 

șablon comun pentru a crea rapid pagina web a fiecărei reviste, dar oferă informații 
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insuficiente sau ascunde informații despre costurile publicării, oferindu-se să 

publice o lucrare a autorului și trimițând ulterior o factură „surpriză”. În plus, nu 

permite motoarelor de căutare să acceseze conținutul publicat sau blochează PDF-

urile publicațiilor, făcând astfel mai dificilă verificarea plagiatului [4, p.7]. 

Integritate: numele unei reviste nu reflectă în mod adecvat originea acesteia (de 

exemplu, o revistă cu cuvântul „canadian” sau „elvețian” în numele său atunci când 

nici editorul, editorul, nici vreun presupus afiliat instituțional nu are nicio legătură cu 

Canada sau Elveția); pe site-ul său, editorul susține în mod fals că unul sau mai multe 

dintre revistele sale au factori de impact real sau face publicitate factorilor de impact 

atribuiți de servicii false „factor de impact” sau folosește o măsură inventată, 

pretinderea/revendicarea unei poziții internaționale exagerate; editorul pretinde în 

mod fals că are conținutul său indexat în servicii legitime de indexare sau pretinde că 

conținutul său este indexat în resurse care nu sunt servicii indexare; dedică resurse 

insuficiente pentru prevenirea și eliminarea comportamentului necorespunzător al 

autorului, în măsura în care revista sau revistele înregistrează cazuri repetate de 

plagiat, autoplagiat, manipulare și altele asemenea; republică lucrările deja publicate 

în alte surse fără a indica acest lucru; pretinde că este un „editor important”, chiar dacă 

editorul poate fi doar o întreprindere nouă sau o organizație începătoare; indică că se 

află într-o țară occidentală, în principal, în scopul de a atrage oamenii de știință dintr-

o țară în curs de dezvoltare (de exemplu, folosind o adresă de e-mail sau o adresă de 

căsuță poștală în Statele Unite ale Americii, în timp ce operează efectiv dintr-o țară în 

curs de dezvoltare); solicită o corectare minimă sau inexistentă a manuscriselor; 

publică lucrări care nu sunt deloc academice, de ex. eseuri ale profanilor, editoriale 

polemice sau pseudoștiință evidentă; are o pagină „contactați-ne” care include doar 

un formular web sau o adresă de e-mail, iar editorul ascunde sau nu dezvăluie locul 

său geografic. 

Standardele joase ale revistelor (care nu neapărat indică că sunt 

pseudoștiințifice, dar că trebuie tratate atent) includ astfel de activități ale editorului: 

– copie textul „regulilor pentru autori” (sau cu editare minoră) de la alți editori.  

– afișează informații de contact insuficiente, inclusiv informații de contact care 

nu indică în mod clar locul geografic al sediului sau o reprezintă greșit.  
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– publică reviste excesiv de ample (de exemplu, Revista Educației) pentru a 

atrage mai multe articole și a obține mai multe venituri din taxele de autor.  

– publică reviste care combină două sau mai multe domenii care au mai puțin 

în comun (de exemplu, Revista de Business, Științe umaniste și Tehnologii). 

– are site-uri web prost întreținute, inclusiv linkuri nefuncționale, greșeli 

importante de ortografie și erori gramaticale pe site.  

– folosește neautorizat imagini licențiate pe site-ul său, fără permisiunea sau 

licența deținătorilor de drepturi de autor.  

– se angajează în utilizarea excesivă a e-mailurilor spam pentru a solicita 

manuscrise sau membri ai comitetului editorial.  

– nu are o politică de retragere a articolelor publicate sau retrage articole fără 

o declarație oficială.  

– nu folosește identificatori standard, cum ar fi issn-uri sau doi-uri sau îi 

folosește în mod necorespunzător.  

– utilizează emailuri care se termină în .gmail.com, .yahoo.com sau alte 

emailuri gratuite. 

– folosește nume precum „Rețea”, „Centru”, „Asociație”, „Institut” și altele 

asemenea, când de fapt se ocupă doar cu editarea publicațiilor. 

– are publicitate excesivă, aglomerată pe site-ul său.  

– include link-uri către conferințe și asociații legitime pe site-ul său principal, 

ca și cum ar împrumuta de la legitimitatea altor.  

– afișează declarații care promit o publicare rapidă și/sau o evaluare neobișnuit 

de rapidă.  

– există dovezi care arată că nu realizează cu adevărat o evaluare inter pares.  

– pare să se concentreze exclusiv pe achiziționarea de taxe de procesare a 

articolelor, în timp ce nu oferă servicii pentru cititori sau pe facturarea taxelor, în 

timp ce renunță la orice efort de verificare a manuscriselor.  

– revistele sale nu sunt incluse în directoare periodice standard sau în bazele de 

date ale bibliotecilor.  

– niciunul dintre membrii colegiului de redacție al unei anumite reviste nu a 

publicat vreodată un articol în reviste.  
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– există o diversitate geografică mică între autorii articolelor din una sau mai 

multe reviste ale editurii, ceea ce indică faptul că revista a devenit un mijloc ușor 

pentru autorii dintr-o țară sau regiune pentru a obține publicații academice.  

– dispune de un serviciu opțional, cu taxă „rapidă”, pentru evaluarea rapidă, 

care pare să ofere o publicare asigurată, cu puțină verificare sau deloc [4]. 

Cum să evităm publicarea în astfel de ediții. Pentru a evita publicarea în 

ediții pseudoștiințifice este necesar de a examina cu scepticism și precauție pagina 

web a editorului. Cea mai importantă caracteristică a caracterului științific a unei 

publicații este recomandarea acesteia spre publicare de către experți în domeniu, în 

urma procedurii de recenzare. În acest sens, recomandăm: 

– verificarea pe site a politicii de recenzare (peer-review). Descrierea 

procesului de recenzare, inclusiv tipul acesteia și durata aproximativă a procesului, 

ar trebui să fie indicate pe site-ul editorului. Dacă durata indicată este de câteva ore 

sau zile – putem fi siguri că avem de a face cu ediții pseudoștiințifice, deoarece, în 

mod normal, recenzarea durează cel puțin câteva săptămâni, mai des extinzându-se 

la câteva luni [5]; 

– analiza unor articole deja publicate de către editor. Dacă articole deja 

publicate conțin erori evidente, tematici care depășesc sfera de interes a ediției sau 

publică articole pe subiecte pseudoștiințifice (cum ar fi cristaloterapia, noua 

medicină germană, terapia vibrației cuantice etc.) sau care susțin descoperiri puțin 

credibile (un tratament universal pentru cancer, spre exemplu) sunt, în mod evident, 

publicații care nu realizează peer-review și care trebuie evitate [6, p. 30]; 

– atenție la răspunsul primit după transmiterea manuscrisului. Dacă nu v-a 

trezit dubii politica de recenzare și ați transmis manuscrisul, ar trebui să primiți de 

la editor, în mod normal, rezultatele recenzării, în care să fie indicate observațiile și 

recomandările recenzenților. Dacă nu ați primit așa ceva sau răspunsul este unul 

formal – este foarte probabil să aveți de a face cu o ediție pseudoștiințifică. 

Pentru asigurarea unei ediții științifice este foarte importantă componența 

colegiului de redacție (comitetului științific). Absența acestor informații sau prezența 

în echipa editorială exclusiv a unor persoane despre care nu pot fi găsite nici un fel de 

informații relevante în bazele de date internaționale ridică serioase semne de întrebare 
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cu privire la calitate revistei. O situație des întâlnită este introducerea în echipa 

editorială a unor personalități ale domeniului (fără a avea acceptul acestora), cu scopul 

de a transfera din prestigiul lor către revistă. Astfel de situații pot fi verificate fie prin 

consultarea CV-urilor (dacă persoanele în cauză au trecute și astfel de informații în 

CV-uri), fie prin contactarea respectivelor persoane, preferabil prin intermediul 

adreselor de e-mail instituționale (pentru a avea garanția autenticității) [6, p. 25]. 

În lume sunt aprobate o serie de standarde pentru reviste / ediții științifice, 

elaborate de către Asociația Mondială a Editorilor Medicali, Comitetul pentru Etica 

Publicației, Comitetul Internațional al Editorilor de Reviste Medicale, Consiliul 

Editorilor Științei care conțin reguli pentru arhivarea conținutului, gestionarea 

potențialelor conflicte de interese, gestionarea transparenței proceselor, inclusiv 

politicile privind plata taxelor [7]. Acestea sunt publice pe paginile web ale 

organizațiilor și, în evaluarea edițiilor pentru publicarea manuscrisului, autorii le pot 

utiliza pentru verificare. 

O altă strategie bună pentru a nu cădea în capcana afaceriștilor este verificarea 

faptului dacă edițiile științifice în care publicăm sunt indexate în baze de date 

internaționale importante și cunoscute în fiecare domeniu al științei [8]. 

Alte caracteristici pe care le pot verifica potențialii autori și care ar trebui să-i 

pună în gardă sunt: 

– site-ul revistei / conferinței nu are un aspect îngrijit și sunt multe greșeli 

gramaticale; 

– informația de pe site este foarte săracă [9, p.70]; 

– nu cunoști pe nimeni din colegiul de redacție / comitetul științific ale ediției; 

– prezentarea ediției științifice nu este onestă (este indicată ca fiind una de top, 

acoperă domenii vaste ale științei, au nume asemănătoare cu ediții prestigioase, 

indică linkuri la baze de date internaționale sugerând că ar fi indexate acolo) ș.a. 

În sfârșit, există în lume liste întocmite a editorilor, revistelor, conferințelor, 

metricilor pseudoștiințifice, care pot fi consultate pentru evitarea acestora. 

Concluzii și recomandări. Comparând caracteristicile conferinței în lucrările 

căreia se publică acest articol cu cele identificate în literatura de specialitate, este 

evident că această conferință este o ediție pseudoștiințifică. Ea este parte a unui 
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fenomen global, în care afaceriștii exploatează nevoia cercetătorilor din țările mai 

puțin dezvoltate de a se publica în ediții de peste hotare, dar și lipsa de discernământ 

și chiar disponibilitatea acestora de a publica în reviste sau conferințe dubioase. 

Recomandăm tuturor cercetătorilor științifici să nu cadă pradă afaceriștilor și 

să nu arunce bani în vânt. Cercetătorii adevărați ar trebui să aibă capacitatea să 

discearnă o ediție științifică de una pseudoștiințifică, dar și integritatea necesară 

pentru a refuza publicarea în astfel de ediții. Există suficientă literatură și surse de 

informații care permit identificarea edițiilor non-științifice. În același timp, 

recomandăm organizațiilor din domeniile cercetării și inovării din Republica 

Moldova să organizeze instruiri privind edițiile pseudoștiințifice pentru angajații lor 

și, în special, pentru doctoranzi și tinerii cercetători. 
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