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NOŢIUNI ȘI DEFINIŢII 

PUBLICAȚIILE PSEUDOȘTIINȚIFICE (PREDATORY) 

au forma revistelor științifice, dar publică articolele fără a 

le evalua prin procesul de peer-review (deși afirmă că o 

fac), scopul lor exclusiv fiind să obțină profit prin 

colectarea taxelor de publicare.  



EVOLUŢIA ȘI CAUZELE APARIŢIEI 



ELEMENTELE CARE SPORESC  
ATENŢIA AUTORILOR 

 viteza de publicarea a articolului; 

 accesibilitatea/deschiderea (publicarea articolului după modelul AD) 

 lipsa procesului de recenzare (peer-review) a articolului;   

 spectrul multidisciplinar al publicației;  

 publicitatea și expresiile flatante (cum ar fi, ofertele de publicare 

diseminate pe adresa de email ș.a.); 

 indexarea în bazele de date internaționale (cum ar fi Global Impact 

Factor, Scientific Indexing Service și multe altele); 

 taxele de publicare relativ mici sau chiar simbolice.   



CERINŢELE EDITORIALE IMPUSE DE  
REVISTELE ȘTIINŢIFICE VERIDICE 

Aria de interes a revistei 

Perioada de embargo 

Prezența procesului de recenzare (modelul single blind, double blind sau open 

peer-review) 

Perioada de publicare a articolului (aproximativ 4-6 luni) 

Taxele de procesare (Article Processing Charges)  

Taxele de publicare (Article Submission Charges) 

Lipsa publicității 

Indexarea revistei în bazele de date internaționale  

Onorariu de autorat 



CAUZELE APARIŢIEI  
REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Principiul științifico-practic ”publish or perish” 

Hirsch-mania (”goana” după numărul de citări) 

Impunerea publicării articolelor științifice în revistele indexate în bazele de date 

internaționale (Web of Science sau Scopus) 

Tehnologiile informaționale avansate 

Necunoașterea și credibilitatea autorilor 

Aplicarea în mod abuziv a modelului de AD 

Lipsa sancțiunilor 



CLASIFICAREA  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

1. Reviste pseudoștiințifice (predatory journals) 

2. Revistele deturnate sau clonate (hijacked journals)  

3. Conferințele pseudoștiințifice (predatory conferences)  



CLASIFICAREA PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

REVISTE PSEUDOȘTIINŢIFICE                                     

(PREDATORY JOURNALS)   

publicațiile lipsite de onestitate editorială care imită revistele 

științifice.  

 un indice de citare considerabil 

 cercetători onorifici incluși în echipa colegiului 

de redacție  

 garantează publicarea rapidă a articolului.  

Caricatura lui David Parkins pentru revista științifică Nature  
Sursa: Grudniewicz, A. et al. Predatory journals: no definition, no defence. Nature 576, 210–212 (2019). 



CLASIFICAREA PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

REVISTELE DETURNATE SAU CLONATE  

(HIJACKED JOURNALS)  

 

 

Fenomenul ”răpirii”  

domen-lui  

revistei electronice 



CLASIFICAREA PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Website-ul legitim a revistei științifice Jökull: 

https://jokulljournal.is/  

 

Forma, conținutul și titlul revistei științifice 

autentice sunt plasate pe o adresă web falsă, 

temporară.  

 

Revistele clonate sunt componentă a 

securității cibernetice și a criminalității 

informatice.  

 

Versiunea deturnată a website-ul revistei 

științifice Jökull: 

http://www.jokulljournal.com  

 

Sursa: Hijacked journals: what they are and how to 

avoid them. https://clarivate.com/blog/hijacked-

journals-what-they-are-and-how-to-avoid-them/ 
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CLASIFICAREA PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Similar revistelor pseudoștiințifice, evenimentele profesionale au drept scop 

obținerea unui profit, discreditînd recunoașterea cercetătorilor și comunicarea 

științifică în mediul academic. 

CONFERINŢELE PSEUDOȘTIINŢIFICE 
(PREADATORY CONFERENCES) 

Cercetătorii achită taxe de 

participare și de publicare a 

rezumatelor științifice.  



CLASIFICAREA PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Portalul rusesc DISSERNET, evidențiază 3 

categorii de reviste: 

 

Pseudoștiințifice - ”nothing personal, just 

bussiness”   

Publicații destinate coșului de gunoi 

(”мусорные”) - publicații cu un consiliu 

editorial neautoritar (de regulă, diverse 

„buletine universitare”) 

Disertații - publicații create pentru a servi 

fabricării disertațiilor. 

Sursa: Диссеропедия российских журналов (расширенная информация). 

http://biblio.dissernet.org/magasin/details 



IMPACTUL LITERATURII PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Daune materiale - taxe impuse pentru publicare. 
 

Daune intelectuale - impact negativ asupra 

reputației și carierei științifice ale cercetătorului 

precum și a imaginii instituției pe care o 

reprezintă. 

DEZAVANTAJELE PUBLICĂRII ÎN 

REVISTELE PSEUDOȘTIINŢIFICE 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

1. Caracteristicile generale ale revistelor  

2. Caracteristici ce țin de peer-review  

3. Indexarea în baze de date. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

ASPECTUL GENERAL AL REVISTEI 

 prezența greșelilor gramaticale și ortografice 

 animații din exces 

 imagini distorsionate 

 prezența culorilor stridente 

 traducere slabă 

Caracteristicile generale ale revistelor  



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Pagina web falsă a revistei  

Jökull: The Iceland Journal of Life Sciences 

Pagina web autentică a revistei 

Jökull: Journal of Earth Sciences  



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

POLITICA DE CONŢINUT 
Lipsa acestor informații sau neaplicarea standardelor și a politicii de conținut 

reprezintă un important semnal de alarmă. Politica editorială a revistei poate fi 

verificată accesînd baza de date Sherpa/ROMEO. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

INFORMAŢII REFERITOARE LA  

REVISTĂ, EDITOR ȘI ECHIPA EDITORIALĂ 

Apartenența editorului la organizațiile și asociațiile profesionale. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

INFORMAŢII REFERITOARE LA  

REVISTĂ, EDITOR ȘI ECHIPA EDITORIALĂ 
ISSN și DOI nu sunt indicatori ai calității însă, sunt elementele obligatorii a 
unei reviste. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

INFORMAŢII REFERITOARE LA  

REVISTĂ, EDITOR ȘI ECHIPA EDITORIALĂ 
Prezența datelor de contact: adresa de email afiliată revistei, număr de 
telefon, adresa fizică sau juridică a revistei științifice. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

INFORMAŢII REFERITOARE LA  

REVISTĂ, EDITOR ȘI ECHIPA EDITORIALĂ 
Lipsa informațiilor despre echipa editorială sau prezența în echipă exclusiv a unor persoane ”fantome”.  

Pentru a spori prestigiul revistei, se includ în echipa editorială personalități din domeniu. Evident fără 

acceptul acestora. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

PREZENTARE ONESTĂ 
 Prezența termenilor și expresiilor elogioase/laudative: leading publisher, top publisher, top journal, world-class 

journal, cel mai/cea mai etc. 

 Denumiri ce sugerează apartenența la un institut de cercetare sau o asociație profesională Institute of..., 

Association for..., International Association of Advanced Materials (IAAM), The Asian Biological Research 

Foundation (ABRF) etc. 

 Titlurile revistelor sunt generalizate, vagi cu un caracter internațional și de cercetare/știință Academy of 

Contemporary Research Journal (AOCRJ), Ahead International Journal of Recent Research Review (AIJRRR), 

International Journal of Advanced Academic Research (IJAAR) etc. 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

ARHIVA REVISTEI 
Revistele pseudoștiințifice acordă o atenție scăzută arhivei funcționale. Arhiva nu este constantă pentru că 

scopul lor principal este de a face profit și nu de a disemina informații.  

Vezi arhiva autentică http://jokulljournal.is/  

http://jokulljournal.is/


IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

INFORMAŢII PRIVIND TAXELE 
Revistele trebuie să prezinte integru informațiile privind toate taxele pe care trebuie să le achite autorul în 

vederea procesării, publicării sau retragerii articolului. Informațiile incomplete, neclare sau chiar lipsa 

acestora denotă lipsa de profesionalism și semnalează autorului să fie precaut.  



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

DESCRIEREA PROCESULUI DE PEER-REVIEW 
Descriere procesului de recenzare prin menționarea modelului acestuia: single blind -”orb”, double blind – 
„dublu orb”, peer-review deschis – ”open peer-review”. 

DURATA PROCESULUI DE RECENZARE 
Revistele pseudoștiințifice acceptă articolele imediat și promit publicarea acestora în ”cel mai scurt timp” 
(de regulă 72 de ore sau în decursul a 7 zile).  

Procesul de recenzare (peer-review) 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL ARTICOLELOR 

Revistele care publică articole din domenii pseudoștiințifice (”Astronauții antici”-"Ancient 

astronauts") sau descoperiri puțin credibile (Influența Lunii asupra comportamentului uman) 

cu erori gramaticale în mod evident trebuie evitate.  

Procesul de recenzare (peer-review) 



IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

 Revistele pretind că sunt indexate și în bazele de date bibliometrice internaționale precum Scopus (Elsevier) sau 

Web of Science (Clarivate Analytics), 

 Revistele pseudoștiințifice speculează că ar fi indexate în platforme bibliometrice inexistente, 

 Apelează la indexarea în baze de date cu denumiri ce induc în eroare: Institute for Science Information, Index 

Scientific Journals, Impact factor, International Scientific Indexing (ISI), Global Impact Factor, General Impact 

Factor, Journal Impact Factor.  

 Indicatori de performanță științifică falși.  

INDEXAREA ÎN BAZELE DE DATE INTERNAȚIONALE 



INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

1. Listele negre (black lists) 

2. Checklist-urile de evaluare a revistelor și conferințelor 

pseudoștiințifice 

3. Ghidurile de identificare a publicațiilor pseudoștiințifice.  



INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Listele lui Beall sunt structurate în 4 blocuri: 

1. Lista editorilor pseudoștiințifice (Potential predatory scholarly open-access publishers) 

https://beallslist.net/    

2. Lista revistelor pseudoștiințifice (Potential predatory scholarly open-access journals) 

https://beallslist.net/standalone-journals/   

3. Lista revistelor clonate (Hijacked Journals)  https://beallslist.net/hijacked-journals/    

4. Lista metricilor fictive (Misleading Metrics) https://beallslist.net/misleading-metrics/   

 

*Listele menționate sunt utilizate de BD Scopus și WoS în procesul de reevaluare și în luarea deciziei în ceea ce privește 

excluderea revistelor false sau pseudoștiințifice. 

Sursa: Beall's list of predatory journals and publishers. https://beallslist.weebly.com/   
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INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

Baza de date Cabells Scholarly Analytics oferă acces la 2 produse: 

1. Journalytics (lista alba a revistelor autentice) 

2. Predatory Reports (lista neagră a revistelor pseudoștiințifice).  

 

Colecția include peste 13 mii titluri de reviste din 18 domenii academice. Lista neagră este 

elaborată în baza mai multor criterii printer care: indicatorii comportamentali (peste 60 de 

indicatori aplicați), obiectivitate, transparență, efort comunitar, criterii de evaluare, etc.  

*Accesul este autorizat contra cost.  

CABELLS SCHOLARLY ANALYTICS  



INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

 Think. Check. Submit. – checklist de identificare a revistelor. Cele 3 etape strategice 

încurajează cercetătorul să răspundă la un set de întrebări care l-ar face să ”gîndească” 

dacă transmite rezultatele cercetării sale unei reviste de încredere, să o ”verifice” dacă 

este una veritabilă și dacă merită să-și ”trimită” manuscrisul spre publicare. Checklist-ul 

este tradus în 42 de limbi, inclusiv limbile română și rusă.  

 Think. Check. Attend. este un analog care permite verificarea pas cu pas a veridicității 

conferinței științifice înainte de a fi prezentat rezumatul sau participarea cercetătorului. 

CHECKLIST-URILE DE EVALUARE A  

REVISTELOR ȘI CONFERINȚELOR PSEUDOȘTIINȚIFICE 



INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

CHECKLIST DE EVALUARE A REVISTELOR ȘI CONFERINȚELOR 
PSEUDOȘTIINȚIFICE ELABORAT DE BȘM 



INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A  
PUBLICAŢIILOR PSEUDOȘTIINŢIFICE 

GHID DE IDENTIFICARE A PUBLICAȚIILOR PSEUDOȘTIINȚIFICE 

 

Sursa: Constantinescu Mihai. Ghid de identificare a publicațiilor pseudoștiințifice. (2018).  

https://www.researchgate.net/publication/328723429_Ghid_de_identificare_a_publicatiilor_pseudostiintifice 



RECOMANDĂRI 

 Evitarea recepționării mesajelor spam cu conținut dubios privind ofertele de publicare; 

 Consultarea listelor negre și a instrumentelor de identificare a revistelor, editorilor, 

conferințelor, metricilor etc. 

 Verificarea prezenței revistelor în bazele de date bibliografice și bibliometrice  

internaționale; 

 Editorii de baze de date ar trebui să acorde atenție sporită securității datelor cu caracter 

personal, în special protecției adresei de email; 

 Evaluarea revistei utilizînd checklist-urile recomandate; 

 Prudență și exigență în selectarea revistelor științifice; 

 Solicitarea opiniei bibliotecarului; 

 Existența unui cadru legal care ar preveni și sancționa editarea revistelor false; 

 Transparența procesului de recenzare prin aplicarea metodei open review. 



CONCLUZII 

 Problematica publicațiilor false este complexă și prezintă încălcări din aspect 

etic, academic, juridic și financiar; 

 Soluționarea problemei trebuie să implice eforturile comune ale comunităților 

de cercetători, editori, departamente și instituții academice și de cercetare; 

 Rolul bibliotecarilor crește în importanță; 

 Bibliotecarii trebuie implicați în instruirea și orientarea cercetătorilor și a 

cadrelor didactice către revistele de calitate, cât și în formarea publicului larg în 

vederea identificării și selectării resurselor informaționale cu caracter științific. 
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