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Abstract. The article analyzes psychological aspects of the legal management of 

research and development results, in order to disseminate and publish them. Different features 
of scientific editions have been identified and listed, especially based on the analysis of official 
sites and literature. As a result of the study, a series of recommendations are formulated for 
authors and organizations in the fields of research and innovation in the Republic of Moldova. 
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АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОГО НАУЧНОГО АВТОРСТВА В УСЛОВИЯХ МОРАЛЬНО-
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  

 
Аннотация. В статье анализируются психологические аспекты правового 

управления результатами исследований и разработок в целях их распространения и 
публикации. Определены и перечислены различные признаки научных изданий, в том 
числе на основе анализа официальных сайтов и литературы. В результате исследования 
сформулирован ряд рекомендаций для авторов и организаций в области исследований 
и инноваций в Республике Молдова. 

Ключевые слова: авторство, ведение бизнеса, трудолюбие, психология науки, 
научный результат. 

 
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]. Mi-am zis – dar eu cu ce sunt mai rău 
și am decis să public acest articol. 

Material și metode. 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 lingvistică foarte mare a materialelor 
publicate. 
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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, precum 
și literatura științifică. În baza acestora au fost sintetizate niște caracteristici pentru aceste 
ediții, utile pentru ca cercetătorii să evite capcana de a finanța astfel de afaceri. 

Caracteristicile conferinței în care se publică acest articol. Analiza paginii web a 
organizatorilor acestei conferințe arată că asemenea conferințe sunt organizate în fiecare lună. 
Parcă e conferință, dar ulterior se publică în revistă comunicările. Fiecare din aceste numere ale 
revistei apărute lunar are până la 13 părți. 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. 

Există secțiuni foarte multe pentru a publica, poți publica în orice limbă vrei. Cât 
privește taxa percepută pentru publicare, atunci ea este de doar 10 dolari SUA. Aceste fapte, 
coroborate ulterior și cu altele, ne duce la concluzia că acestea 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 la 3 până la 8 pagini 
(redactat conform modelului prezentat de către organizatori) și transmiterea lui prin email. Este 
interesant că la orice conferință poți publica în orice domeniu al științei, fiind 25 de secții ale 
conferinței, împărțite în multiple subsecții. Dar cel mai interesant este că după ce ai trimis 
articolul, răspunsul vine într-o z. Este clar că nu există nici un fel de recenzare a articolului 
trimis. 

După ce vine răspunsul de la organizatori, trebuie să plătești taxa stabilită și în ai 
garanția că vei fi publicat. Este clar că nu se desfășoară de fapt nicio conferință. 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 conferințele 
desfășurate, de fapt se publică în revistă și este colegiu de redacție. În acest colegiu de redacție 
sunt indicate și 6 persoane din Republica Moldova, unele din care au și articole publicate în 
această conferință. Din aceștia, 2 sunt în domeniul științelor juridice și câte 1 sunt din 
sociologie, istorie, medicină și pedagogie. Toți au titlu științific, inclusiv 5 sunt doctori habilitați 
și 1 doctor în științe. 

Cred că ceea ce am scris mai sus este suficient să ne dăm seama de carcaterul profund 
științific al acestor conferințe / ediții. 

Publicațiile prădătoare – fenomen internațional. Edițiile de tipul acestei ediții 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 [4, p. 7]. Iată doar câteva 
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caracteristici a unor astfel de ediții, care se referă la editorul și personalul implicat: 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. 

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 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]. 
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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 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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