
PROCEDURA DE PREZENTARE ȘI RECENZARE A ARTICOLELOR 

,,Pomicultura, Viticultura și Vinificația,, 

1. Prezentarea manuscrisului articolului: 

1.1. Articol se prezintă  secretarului științific al IP IȘPHTA  

1.1.1. În format electronic pe adresa de e-mail: (adajuc.victoria@yandex.ru) 

1.1.2. Pe suport de hârtie, semnat de către: 

- unul dintre autori 

- vicedirectorul Știința al IȘPHTA (pentru autorii din cadrul IP IȘPHTA, 

pentru autorii externi aprobarea de către Vicedirector Știința va fi 

efectuată în procesul de evaluarea articolului) 

1.2. La articol se anexează un Aviz (forma este plasată pe site) din partea unui cercetător 

din domeniu corespunzător tematicii articolului. În cazul, dacă Avizul nu se prezintă 

împreună cu Articolul Redacția Revistei are dreptul să recurgă la procedura de 

recenzare colegială anonimă. 

1.3.Responsabilitatea privind caracterul original al textului publicat aparţine autorului. În 

acest scop autorul semnează o “Declaraţie de etică” pe propria răspundere, prin care 

declară caracterul original al articolului, lipsa de plagiat şi autoplagiat, faptul că 

acesta nu a fost publicat într-o altă revistă. 

1.4.Autorii obligatoriu să dețină ORCID 

1.5.Articol obligatoriu să fie clasificat în sistemul  CZU / anexe CZU 

1.6.Articol este necesar să dețină informații despre sursa de finanțare a cercetărilor 

(denumirea proiectului și anii de cercetare) 

2. Termenii de prezentarea manuscrisului articolului: 

2.1.Pentru nr. 1 al anului respectiv pînă la data de 30 aprilie 

2.2.Pentru nr. 2 a anului respectiv pînă la data de 30 septembrie 

3. Procesul de evaluarea manuscrisului 

3.1. Verificarea corespunderii prevederilor expuse în ,,Cerințele tehnice față de 

articole,,  publicate pe pagina web  a revistei 

3.2. Verificarea ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică 

3.3. Verificatea plagiatului 

4. Luarea deciziei 

4.1. Redactorul-șef verifică corespunderea articolului conform cerințelor p.1, 2, 3 ale 

prezentei proceduri și include articolui în conținutul revistei. 

4.2.Redactorul-șef aprobă Conținutul Revistei pregătite spre publicare și transmite 

Echipei redacționale spre avizarea  

4.3. Echipa redacțională avizează  Conținutul Revistei și recomandă Consiliului Științific 

să aprobe conţinutul numărului 

4.4. Decizia finală privind editarea articolelor aparţine Consiliului Științific al IP 

IȘPHTA. 

               

 

Redactor-șef          Vadim IUTIȘ 

revista ,,Pomicultura, Viticultura și Vinificația” 
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