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Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă este o publicaţie ştiinţifică periodică

de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia,

să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii,

tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale,

să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual

material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 500 de exemplare, beneficiind de

distribuire gratuită în mediul academic şi universitar, precum şi în reţelele de biblioteci

din ţară şi de peste hotare.

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză şi

rusă. A fost fondată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi înregistrată de Ministerul

Justiţiei al Republicii Moldova la 25 mai 2005.

http://akademos.asm.md

http://akademos.asm.md/


AKADEMOS – revistă electronică cu Acces Deschis

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, 

Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu

privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la

informaţia ştiinţifică.

Revista este indexată în bazele de date: DOAJ, INDEX COPERNICUS, INFOBASE INDEX

http://www.akademos.asm.md/taxview/96

Academia de Ştiinţe a Moldovei, fondatoarea revistei

susţine politica Accesului Deschis. Revista „AKADEMOS”

se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o

alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor

ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

http://www.akademos.asm.md/taxview/96


Data înfiinţării: 1992. A fost fondată de ASEM şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al

Republicii Moldova în anul 2006.

Rubrici permanente: Economica, Management şi Marketing, Finanţe şi contabilitate,

Relaţii Economice Internaţionale, Cibernetica şi Informatica Economică.

Revista ECONOMICA a fost înregistrată în DOAJ; Electronic Journals Library;

Universal Impact Factor; Open Academic Journals Index (OAJI)

DOAJ – Directoriu Revistelor cu Acces Deschis (11283 reviste academice din 136 de

ţări şi publicate în 50 de limbi).

Text integral, articole ştiinţifice recenzate.

Limba de publicare: română, engleză

http://ase.md/ro/publicati

i/revista-economica.html

http://ase.md/publicatii/revista-economica.html
http://ase.md/ro/publicatii/revista-economica.html


Publicată din septembrie 1995.

Tematica:

• Legi, hotărâri şi decizii ale organelor de stat care vizează

activitatea profisională a contabililor;

• Elaborări ale auditorilor şi contabililor-practicieni privind

contabilitatea în domenii specifice.

Adresată liderilor de afaceri, contabililor, managerilor financiari,

funcţionarilor fiscali, experţilor contabili, angajaţilor băncilor şi

autorităţilor vamale, precum şi altor profesionişti care sunt

interesaţi de contabilitate, fiscalitate, audit, dreptul afacerilor.

http://www.contabilitate.md/

http://www.contabilitate.md/


Editie financiară şi economică, fondată în anul 1995. Revista este publicată 

în limbile rusă şi română. 

Tematica materialelor :

• comentarii pe marginea legilor şi actelor normative care reglementează 

activitatea agenţilor economici

• ratingul băncilor şi al companiilor de asigurări

• analize comparative ale activităţii întreprinderilor care formează sistemul

• eficienţa investiţiilor

• climatul investiţional din Moldova

http://www.profit.md/

http://www.profit.md/


Este o revistă lunară despre sectorul real al 

economiei din Moldova.  A fost fondată la 1 

septembrie 2006. 

În fiecare număr sunt  publicate recenzii de 

piaţă, analiza celor mai importante şi interesante 

evenimente din Republică, interviuri, exclusiv  cu 

oameni de afaceri din Republica Moldova, 

informaţii despre activităţile întreprinderilor şi 

companiilor din ţară, statistici ale centrelor de 

cercetare , comentarii ale experţilor şi specialiştilor. 
·

http://www.businessclass.md/ 

http://www.businessclass.md/


Fondată în anul 1953, cu o periodicitate de 3 numere anual, din 2010 – cu o 

periodicitate de 4 ori pe an, iar din 2011 – în 2 limbi (romana şi engleza).

Acreditată de către CNAA drept publicaţie ştiinţifică de profil de categoria „B”, 

din anul 2013 este indexată în baza de date DOAJ, 

IDEAS, EconPapers, LogEc, SOCIONET, 

INDEX COPERNICUS, OAJI, RePEc, EZB. 

Este inclusă în „Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în 

calitate de publicaţii ştiinţifice de profil”

https://ince.md/ro/reviste_stiintifice.html

https://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=20666071
https://ince.md/ro/reviste_stiintifice.html


Scopul revistei CCMDE este de a disemina cunoştinţe, a promova 

gîndirea inovatoare, discuţii intelectuale, analize de cercetare, 

precum şi studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă 

de domenii economice şi de a facilita comunicarea între cadrele 

universitare, cercetători, factori de decizie, practicieni, membri 

cooperatori, autorităţi publice şi executori.

Revista CCMDE  publică lucrări de cercetare teoretică, 

conceptuală şi empirică originală de înaltă calitate ale cadrelor 

universitare, cercetătorilor şi practicienilor. Este indexată în baza 

de date DOAJ, Econbir, EZB, ERIH Plus, Research Bible, Google 

Scholar.

http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/arhiva

https://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=20666071
http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/arhiva


Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis 

Moldaviae” a fost fondata în anul 2007 cu denumirea de „Studia 

Universitatis”, fiind acreditata ca revistă naţională de profil categoria C în anul 

2008. Pe 21 mai 2015 este evaluată în calitate de revistă ştiinţifică categoria B. 

Revista apare în 5 serii a cîte 2 numere fiecare serie: Seria Ştiinţe reale şi 

ale naturii; Seria Ştiinţe sociale; Seria Ştiinţe exacte şi economice; Seria 

Ştiinţe umanistice; 

Seria Ştiinţe ale educaţiei

Revista „Studia Universitatis Moldaviae” este

indexată în baze de date: EBSCO, 

Springer Link, OAJI, DOAJ, HINARI, 

GOOGLE SCHOLAR

http://studiamsu.eu/

http://studiamsu.eu/
http://www.ebscohost.com/
https://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=20666071
http://studiamsu.eu/


Lansată în anul 2006. Fondată de: Asociaţia de Drept Internaţional din Republica 

Moldova

Este o revistă ştiinţifică ce publică articole cu acces deschis cu Licenţa Creative 

Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY).

Toate articolele ştiinţifice primite de biroul editorial al revistei în mod obligatoriu sunt 

supuse recenzării. Revista foloseşte recenzarea “double-blind” 

(recenzentul nu ştie cine este autorul articolului, 

autorul nu ştie cine este recenzentul).

Revista este inclusă în bazele de date

internaţionale Erih Plus, WZB , eLIBRARY.RU, 

SSRN, IBN.

http://usem.md/md/p/rmdiri

https://wzb.eu/en/library/collections-search/e-journals?page=detail.phtml&bibid=WZB&colors=3&lang=en&jour_id=120400
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38301
http://www.ssrn.com/en/
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_revista/40
http://usem.md/md/p/rmdiri


Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg menită să oglindească istoria şi 

dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale 

din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice 

într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de 

integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile 

fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.

Revista a fost fondată în noiembrie 1993 de  Academia de Administrare Publică şi 

înregistrată de Ministerul Justiţiei al RM la 15 septembrie 2004 cu nr. 172.

Revistă recenzată, cu Acces Deschis

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în engleză,

franceză şi rusă

Fondator – Academia de Administrare Publică

http://aap.gov.md/ro/page/publica%C8%9Bii

http://aap.gov.md/ro/page/publica%C8%9Bii


Este editată  din ianuarie 1991.

Publicaţie acreditată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Hotărîrea № 61 din

30.04.09.

Rubrici permanente:

Articole ştiinţifice şi practice în domeniul dreptului, consultaţii juridice /

Supliment: Buletinul Curţii Supreme de Justiţiei al RM, Buletinul Curţii de Apel 

Economice şi Inspectoratului Fiscal, Justiţia Constituţională în RM, 

Mesagerulul Ministerului sănătăţii şi protecţiei sociale

Limba de publicare – româna şi rusă .

Frecvenţa: 12 numere pe an.

http://www.legeasiviata.in.ua

http://www.legeasiviata.in.ua/


Publicaţie acreditată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Hotărârea nr. 61 din 

30.04.2009

Fondatori:

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ,,Constantin Stere” din 

Moldova, 

Universitatea de Stat din Moldova, 

Uniunea Juriştilor din Moldova

https://ibn.idsi.md/ro/rnd

https://ibn.idsi.md/ro/rnd


http://ulim.md/digilib/publicatii/drept/studii-juridice-universitare2

Reprezintă o publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică 

şi informaţional-practică editată de Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei 

Drepturilor Omului al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Este  fondată de Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului 

(ICDPDO) al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi are drept scop 

publicarea unor lucrări de valoare ce reflectă rezultatele cercetărilor curente în 

care sunt antrenaţi colaboratorii Institutului, reprezentanţi ai instituţiilor din 

Republica Moldova şi altor state.

Apare de 4 ori pe an.

http://ulim.md/digilib/publicatii/drept/studii-juridice-universitare2


Recenzată și declarată cu Acces Deschis.

Fondator – Institutul Naţional al Justiţiei. Revista Institutului Naţional al Justiţiei 

a fost înregistrată în anul 2007 ca publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi 

de drept. Prin Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire la rezultatele 

evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil”, Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi Consiliul Naţional pentru Acreditare 

şi Atestare au decis: „Se include în lista revistelor Categoriei C Revista 

Institutului Naţional al Justiţiei, fondator: Institutul Naţional al Justiţiei,

profilul: drept”. Ca publicație științifică, Revista INJ are menirea să 

oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să 

mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase în 

scopul aplicării lor în domeniul dreptului.
https://www.inj.md/ro/revista-inj

https://www.inj.md/ro/revista-inj


Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică – publicaţie ştiinţifico-

practică de drept.

Revista inclusă în Registrul Naţional ai revistelor ştiinţifice de profil 

prin Hotărîrea comună nr. 270 din 31.10.2013  a Consiliului Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi a Consiliului Suprem 

pentru Acreditare şi Atestare al AŞM.

Fondatori: Instituţia Privată de Învăţămînt, Institutul de Ştiinţe Penale 

şi Criminologie Aplicată, Întreprinderea cu capital străin “Demsta” 

S.R.L.

Frecvenţa: 6 numere pe an.

Limba de publicare – româna, engleză şi rusă .

http://www.jurnaluljuridic.in.ua/

http://www.jurnaluljuridic.in.ua/


Revista VAMA - apare din 2008. Analiza actelor legislative şi 

normative cu caracter vamal, economic, fiscal, aspecte practice ale 

activităţii vamale, consultaţii şi recomandări ale experţilor în 

domeniul vamal, interviuri cu reprezentanţii agenţilor economici 

antrenaţi în activitatea economică externă, evenimente din 

activitatea organelor vamale. 

Începînd cu anul 2013 revista apare trimestrial - de patru 

ori pe an, iar volumul ediţiilor s-a majorat pînă la 70-80 pagini. 

http://www.customs.gov.md/ro/content/revista-vama

http://www.customs.gov.md/ro/content/revista-vama




http://ujr.revistadreptul.ro/index.htm

Categoria: B+

Revista fondată în anul 1871 de Societatea Juridică. Publicație lunară 

de doctrina şi jurisprudenţa. Cu o apariţie neintreruptă de peste 130 

de ani, revista este în prezent cea mai prestigioasă publicație de 

drept românească. 

În revista sunt supuse analizei şi dezbaterii probleme majore din 

principalele ramuri ale dreptului, sunt aduse în atenţie şi comentate

noi acte normative.

Frecvenţa: 12 numere pe an.

Revista este inclusă în bazele de date internaționale

EBSCO, ERIH Plus, ProQuest – IBSS, CEEOL

http://ujr.revistadreptul.ro/index.htm
http://www.ebscohost.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488786
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=81


Revista economica publică articole originale în domeniile finanţe economice, 

microeconomie, macroeconomie, analiza statistică şi alte teme legate de stabilirea şi 

dezvoltarea teoretică a cercetării şi impactul asupra problemelor economice aplicate. 

Publicată de Editura Continent în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de Ştiinte Economice, Centrul de Cercetări Economice . Revista continuă 

preocupările şi activităţile de Economie şi Finanţe seria clasică. 

Economic Review CNCSIS 

Frecvenţa: 6 numere pe an 

http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/a

boutus.php

Categoria B+

http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/aboutus.php


Revistă universitară , fondată în anul 1955,  reflectă 

cercetările şi punctele de vedere ale profesorilor Facultăţii de 

Drept din Cluj-Napoca şi ale colaboratorilor din ţară sau din 

străinătate. La baza oricărui material publicat se află 

raţionamentul ştiinţific obiectiv şi argumentarea coerentă.

Toate materialele publicate sunt oferite în consultare gratuită 

pe site precum și abonaților la bazele de date 

internaţionale HeinOnline, EBSCO, ERIH Plus, ProQuest -

IBSS şi CEEOL. Cititorii le pot folosi în mod liber, utilizarea 

acestora în scopuri comerciale fiind însă condiţionată de 

consimţămîntul prealabil al redacţiei şi al autorului principal.

https://studia.law.ubbcluj.ro/

http://home.heinonline.org/content/catalog-search/?type=word&show=word&type_in=select&show=all&terms=studia+jurisprudentia&x=57&y=16
http://www.ebscohost.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488786
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=81
https://studia.law.ubbcluj.ro/


Revista de Economie Socială se doreşte a fi un cadru de promovare, reflecţie şi 

dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele şi 

studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice şi practice, experienţe locale, 

naționale şi transnaţionale.

Revista de Economie Socială încurajează abordări inovatoare inter şi 

transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice 

din mediul academic şi de cercetare cu perspectivele practice ale organizaţiilor profit 

şi non-profit, ale experților din întreprinderile sociale şi administraţie.

Revista de Economie Socială este indexată în Proquest-Ulrich, Proquest Central, 

EBSCO, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ şi SCIPIO

Revista de Economie Socială este editată în parteneriat de către Asociaţia Alternative 

Sociale şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

http://profitpentruoameni.ro/category/revista-de-economie-sociala/

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

http://profitpentruoameni.ro/category/revista-de-economie-sociala/


REVISTA FINANŢE PUBLICE ŞI CONTABILITATE
Categoria: C

Apărută în 1908, are un caracter general de comerţ şi contabilitate, care 

îşi ţine cititorii la zi cu modificări şi proiecte ale legislaţiei. Editată de 

Ministerul Finanţelor Publice.

Domeniul de activitate: Consultanţă fiscală

Revistă de referinţă în domeniul  de specialitate şi se adresează atît 

profesioniştilor (contabili, consilieri fiscali, auditori, jurişti, manageri etc.), 

cît şi studenţilor, doctoranzilor şi masteranzilor de la facultăţile de profil.

În paginile revistei veţi întâlni rubrici permanente, cum ar fi: 

„Contabilitate”, „Fiscalitate”, „Financiar”, „Audit”, „Politici Europene”, 

„Juridic”, „Management”, „Achiziţii Publice”, „Teorie”, „Pagina

Contribuabilului”, dar şi „Recenzii” ale unor publicaţii din domeniu şi 

„Cronici” ale unor importante evenimente. http://www.mfinante.gov.ro/publicatiipres

a.html?pagina=presa

http://www.mfinante.gov.ro/publicatiipresa.html?pagina=presa


Piaţa Financiară este o revistă de economie din România, înfiinţată în anul 1995. 

Ediţie lunară. Singura revistă lunară din presa economică care, de 14 ani, 

monitorizează funcţionarea mecanismelor economice, evoluţiile din piaţa financiară 

internă şi interacţiunile cu economia reală. Revista Piaţa Financiară este concepută 

în cinci secţiuni distincte:

MACROECONOMIE – impactul deciziilor la nivel macro asupra economiei reale, 

progresele în convergenţa reală şi nominală a economiei; VIAŢA BANCARĂ –

monitorizarea ofertei din piaţa bancară şi a evoluţiilor din pieţele monetară şi valutară;

PIAŢA DE CAPITAL – dinamica şi structura tranzacţiilor la BVB şi RASDAQ, 

atragerea de capital prin pieţe organizate, piaţa de asigurări şi pensii private;

BANI ŞI AFACERI – calitatea mediului de afaceri, monitorizarea sectoarelor 

economice relevante – energetic, IT&C, imobiliar etc.;

EXTERNE – evoluţiile din spaţiul UE, reformele adoptate, relaţiile României cu ţările 

UE. http://www.piatafinanciara.ro

http://www.piatafinanciara.ro/
http://www.piatafinanciara.ro/


Singura revistă de pe piaţa românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură 

distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, 

drept fiscal, obligaţii contractuale, insolvenţă, concurenţă, drept imobiliar, drept bancar, 

arbitraj. Pe lîngă articole de doctrină, revista urmăreşte îndeaproape soluţiile pronunțate 

de instanţele judecătoreşti naţionale sau europene, oferind jurisprudenţă relevantă 

comentată de practicieni. 

Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar, drept fiscal, obligații, insolvenţa 

concurenţa, arbitrajul, dreptul bancar.

Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbeşte despre 

subiectele de actualitate

Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, 

EBSCO, ProQuest) şi acreditată CNCSIS.

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT AL AFACERILOR 
Categoria: D

https://www.juridice.ro/tag/rev

ista-romana-de-drept-al-

afacerilor

https://www.juridice.ro/tag/revista-romana-de-drept-al-afacerilor


Fondată în 2003 revista  oferă juriştilor şi publicului interesat de evoluţia dreptului 

european informaţii esenţiale despre instituțiile dreptului european, modul de 

aplicare al reglementărilor europene şi influenţa acestora asupra legislației 

naţionale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalităţi ale lumii juridice 

academice şi profesionale românești şi europene.

Fiecare număr al revistei oferă:

Interviuri cu personalităţi marcante ale dreptului european

Dosar – dezbateri pe teme de actualitate europeană

Rubrici dedicate unor instituţii importante ale dreptului european: controlul 

jurisdicţional, drepturile omului în Uniunea Europeană, procedura trimiterii 

preliminare etc.

Jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene.

Recunoaştere: Revista este cotată în trei baze de date internaţionale (BDI: 

Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.http://www.ardae.ro/?cat=3

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT EUROPEAN 

http://www.ardae.ro/?cat=3


Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în 

dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, 

menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să 

sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte 

normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În 

acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi 

internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa 

străină. 

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale 

(BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) şi acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariţii pe an 

http://www.juris.ro/reviste-numere/Revista-Romana-de-

Dreptul-Muncii/

http://www.juris.ro/reviste-numere/Revista-Romana-de-Dreptul-Muncii/


„Revista română de drept privat" şi-a început apariţia din anul 2007, sub deviza

„Totul sub semnul discuţiei". Este o publicaţie bimestriala ce reuneşte în Colegiul

redacţional tineri specialişti cunoscuţi în domeniu, de la universităţile din Bucureşti şi

Cluj-Napoca; activitatea lor se desfăşoară beneficiind de îndrumarea Consiliului

ştiinţific, format din personalităţi recunoscute din ţara şi străinătate (Franţa, Québec). 

Revista română de drept privat este o revistă cu caracter critic deschisă

studiilor, analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor de drept

material şi procesual ale dreptului privat.

Recunoaştere: Revista este cotată în 

baze de date internaţionale –

CEEOL, Heinonline, EBSCO, IndexCopernicus

http://www.rrdp.ro/

http://www.rrdp.ro/


Revista română de dreptul mediului şi-a început apariţia în anul 2003, 

fiind o revistă deja cu tradiţii. Este o publicaţie bianuală ce reuneşte un 

Comitet ştiinţific format din profesori de prestigiu de la Universităţi din 

România, Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania, Brazilia, Canada. 

Scopul revistei este de a forma un cadru de dezbatere juridică pe

tema deosebit de actuală a protecţiei mediului, adresîndu-se deci în primul

rînd specialiştilor în dreptul mediului, dar şi practicienilor şi teoreticienilor

celorlalte ramuri de drept, dreptul mediului fiind conex cu multe dintre

acestea.

Categoria: C

http://www.rrdm.ro/

http://www.rrdm.ro/


Reviste editate în Rusia



Государство и право – revista ştiinţifică. A fost fondată în 

februarie 1927. Cu o periodicitate de 12 numere anual. Revista

este publicată sub îndrumarea Academiei de Ştiinţe din Rusia, 

Institutul de Stat şi Drept.

Publicaţia cuprinde:

· Problemele formării statului de drept, sistemul naţional-statal;

· Drepturile şi libertăţile individului;

· Aspecte juridice ale formării economiei de piaţă;

· Analiza noilor legislaţii.

http://www.igpran.ru/journal/

http://www.igpran.ru/journal/


Revistă ştiinţifică şi practică federală. A fost fondată în 

anul 1998 cu o frecvenţă de 4 ori pe an.

Materiale publicate: 

•ştiri ale educaţiei juridice

•rolurile ştiinţei în educaţia juridică

•revizuirea conferinţelor ştiinţifice şi practice

•metodele de predare a disciplinelor juridice

•istoria şi teoria educaţiei juridice

•noile programe şi cursuri de formare

•probleme reale ale educaţiei juridice.

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-

obrazovanie-i-nauka/

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka/


Revistă ştiinţifică. A fost fondată în noiembrie 1946. 

Apare de 6 ori pe an.

Cuprinde articole din domeniul Drept de la Facultatea de 

Drept al Universităţii de Stat „ M.Lomonosov” din 

Moscova. 

Conţine rubrici:

· Probleme teoretice ale dreptului;

· Probleme ale dreptului și procesului penal;

· Pagini de istorie;

·Noutăţi din viaţa ştiinţifică

http://www.law.msu.ru/smi/vestnik

http://www.law.msu.ru/smi/vestnik


Revistă teoretică şi ştiinţifico-practică cu conţinut economic a 

Institutului de Economie al Academiei de Ştiinţe din Rusia.

A fost fondată în 1929. Pe paginile revistei  sunt publicate materiale 

din următoarele rubrici: 

•aspecte teoretice ale economiei

•analiza profesională a cursului reformelor economice

•politicile monetare, investiţionale şi sociale

•economia întreprinderilor în perioada de tranziţie

•reforma sistemului de pensii

•relaţiile economice internaţionale etc.

http://www.vopreco.ru/

http://www.vopreco.ru/


http://www.economist.com.ru/

«ЭКОНОМИСТ» – revista economică a Rusiei cu o 

lungă istorie şi tradiţii clasice. Din martie 1924 a 

apărut  cu  titlul «Плановое хозяйство» (pînă în iulie 

1991). În prezent revista «Экономист" este o tribună 

reprezentativă şi autoritară a gîndirii economice 

folosită de oamenii de ştiinţă şi practicieni. Revista 

este destinată  economiştilor şi studenţilor.

http://www.economist.com.ru/


Desfăşoară cele mai importante şi actuale probleme ale 

economiei, politica internă şi externă a ţărilor 

capitaliste, procesul revoluţionar mondial şi schimbările 

sociale, politice şi economice din ţările în curs de 

dezvoltare. Este inclusă în lista Comisiei de Atestare 

Superioară.

Apare cu o periodicitate de 12 numere anual.

https://www.imemo.ru/jour/meimo

https://www.imemo.ru/jour/meimo


Este o revistă lunară, analitică şi practică de afaceri, 

destinată directorilor companiilor din  Rusia, revista 

oglindeşte probleme şi practicile  organizării unei 

afaceri de succes şi a unui management eficient în 

organele guvernamentale ale Federaţiei Ruse.

A fost fondată în anul 1997

http://www.bossmag.ru

http://www.bossmag.ru/


Scopul revistei „Практический маркетинг" este 

de a oferi cititorilor informaţii care pot contribui la 

luarea deciziilor strategice şi tactice eficiente în 

domeniul marketingului. Cuprinde – articole 

ştiinţifice orientate spre practică pe diverse 

întrebări ale marketingului, dezvoltări 

metodologice, materiale educaţionale, o revizuire 

şi analiză a pieţelor, exemple de cercetare de 

marketing: scopurile lor, oportunitățile, rezultatele. 

Se  editează din ianuarie 1997, ediţie lunară.

http://www.bci-marketing.ru/

http://www.bci-marketing.ru/
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