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REGULAMENT 
privind 

ACORDAREA DISTINCŢIILOR ȘI TITLURILOR ONORIFICE 
valabil începând cu 22.02.2019 

 
 

Se aprobă, 
Preşedinte AFER 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
 

(în baza votului Consiliului Academic al AFER 
din 22.02.2019) 

 
 
 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Art. 1.Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) apreciază şi recunoaşte contribuţia 

cadrelor didactice şi de cercetare la dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din ţara 
noastră, în spiritul reformator paneuropean promovat de „Procesul Bologna”. 

 
Art. 2.În conformitate cu art. 6, art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (3), art. 31 din Statut, AFER instituie şi conferă 

următoarele distincţii şi titluri onorifice: 
(1) Distincţiile acordate sunt:  

a) Placheta jubiliară;  
b) Diploma jubiliară;  
c) Excelenţă;  
d) Excelenţă pentru întreaga activitate; 
e) Cea mai bună carte din domeniul economic; 
f) Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic. 

(2) Titluri onorifice sunt 
a) Membru de onoare al AFER; 
b) Diploma de onoare In Memoriam. 

 
 

Capitolul II. CRITERII DE ACORDARE A DISTINCŢIILOR 
 
 
Art. 3. Acordarea distincţiilor cadrelor didactice şi de cercetare ştiinţifică din structura entităţilor membre 

ale AFER are la bază criterii care reflectă excelenţa în activităţilede cercetare ştiinţifică aduse instituţiei 
universitare, comunităţii academice din ţara noastră, cât şi AFER. 
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Art. 4.Distincţiile se acordă în următoarele condiții: 
 
(1). Placheta jubiliară: se acordă entităţilor instituţionale membre ale AFER, la aniversări jubiliare ale 

AFER (ex. 15, 20, 25 ani ş.a.m.d.), în baza votului Consiliului Academic, urmare a propunerilor transmise de 
reprezentanții legali ai entităților membre ale AFER; 

 
(2). Diploma jubiliară: se acordă personalităților din structura entităților  membre ale AFER numai la 

aniversările jubiliare ale AFER (ex. 15, 20, 25 ani ş.a.m.d.), în baza votului Consiliului Academic, urmare a 
propunerilor transmise de reprezentanții legali ai entităților membre ale AFER; 

 
(3). Excelenţă: se acordă în baza propunerii unui membru AFER înaintată spre și condiționată de 

aprobarea Consiliului Academic, cu prilejul unei sărbători aniversare: 
a) personalităţilor marcante din mediul economico-social, din ţară şi străinătate, cu contribuții relevante 

în atingerea obiectivelor AFER; 
b) entităților organizaționale ne-membre AFER, din ţară şi străinătate, cu contribuții relevante în 

atingerea obiectivelor AFER. 
 
(4). Excelenţă pentru întreaga activitate: se acordă în semn de recunoaştere a meritelor deosebite 

pe care un cadru didactic universitar, cercetător ştiinţific sau o entitate organizaţională membră AFER 
(facultate, institut de cercetare, editură, agenţie etc.) le-a avut în decursul activităţii sale, contribuind la 
atingerea obiectivelor AFER. Distincţia Excelenţă pentru întreaga activitate se acordă cu prilejul: 

a) unei aniversări: 
- împlinirea unei vârste venerabile (70, 75, 80, 85, 90 de ani); 
- sărbătorirea unui număr apreciabil de ani în slujba învăţământului superior economic 
(40, 45, 50 de ani); 
- sărbătorirea unui număr de ani de la înființare (30, 40, 50 de ani ş.a.m.d.); 

b) ieşirii din activitatea universitară. 
Se acordă anual maxim 3 astfel de distincții, unor personalităţi marcante, la pensionare, prin 

competiție pe bază de candidaturi depuse la Consiliul Academic care va vota ierarhizarea candidaților ținând 
cont de următoarele criterii: 

a) meritele deosebite în slujba învăţământului şi cercetării ştiinţifice; 
b) dezvoltarea şi consolidarea poziţiei şi rolului AFER în cadrul spaţiului universitar românesc şi 

european; 
c) creşterea prestigiului profesiei de economist în societate. 
 
(5). Cea mai bună carte din domeniul economic: se acordă anual prin competiţie, unei singure cărți, 

potrivit criteriilor stabilite prin prezentul regulament, competiție la care pot fi înscrise numai cărți din literatura 
economică de specialitate publicate în anul calendaristic precedent, cu maxim 4 (co)autori, din care cel puțin 
1 (co)autor este cadru didactic sau de cercetare ştiinţifică, titular în structura uneia dintre entitățile membre 
ale AFER. În competiție pot fi înscrise numai cărțile  care cumulează cel puțin dublul numărului minim de 
puncte prevăzut de standardele minimale naţionale pentru cărți, aprobat prin ordin al ministrului de resort 
(standardele minimale CNATDCU - Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, 
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de 
abilitare, cu modificările și completările ulterioare), respectiv minim 0,2 puncte, astfel: 
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Cartea „i" publicată la o editură internaţională din Anexa 1 Pi= 0,5/N 
Capitolul „i" în cartea publicată la o editură internaţională din Anexa 1 Pi= 0,25/N 
Cartea „i" publicată la o editură naţională sau internaţională, altele decât în Anexa 1 Pi= 0,2/N 

unde:  Pi reprezintă punctajul acordat cărții i, 
N reprezintă numărul de (co)autori ai cărții i; numărul de (co)autori luat în calcul se referă la 
toți cei maxim 4 (co)autori posibili ai cârții, indiferent de afiliere, 
Anexa 1 reprezintă Anexa 1 din Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 
din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de 
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare 

 
Distincția ”Cea mai bună carte din domeniul economic” se va acorda cărții cu punctajul total cel mai 

mare, conform FIȘEI DE EVALUARE din Anexa 1 la prezentul regulament. 
În caz de punctaje egale, pentru departajarea cărților și stabilirea cărții căreia i se va acorda distincția 

”Cea mai bună carte din domeniul economic” se vor aplica următoarele criterii de departajare: 
Criteriul 1 – constituie avantaj publicarea unei cărți la o editură internaţională din Anexa 1, față de 

capitol într-o carte publicată la o editură internaţională din Anexa 1 și față de o carte publicată la o editură 
naţională sau internaţională, altele decât în Anexa 1. 

Criteriul 2 - constituie avantaj publicarea unui capitol într-o carte publicată la o editură internaţională 
din Anexa 1 față de o carte publicată la o editură naţională sau internaţională, altele decât în Anexa 1. 

Criteriul 3 – pentru aceeași categorie de carte/capitol în carte, departajarea se va face funcție de 
numărul de (co)autori, constituind avantaj numărul cel mai mic de (co)autori. 

 
(6). Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic se acordă anual prin 

competiţie, unui singur articol, potrivit criteriilor stabilite prin prezentul regulament, competiție la care pot fi 
înscrise numai  articole publicate în anul calendaristic precedent și la care cel puțin 1 (co)autor este angajat 
cadru didactic sau de cercetare ştiinţifică, titular în structura uneia dintre entitățile membre ale AFER. 

În competiție se vor putea înscrie numai articolele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții 
(care condiții, dacă nu sunt îndeplinite, reprezintă și criterii eliminatorii din competiție): 
- au fost publicate în anul calendaristic anterior; 
- au maxim 4 (co)autori, dintre care cel puțin 1 (co)autor este angajat ca personal didactic sau de 

cercetare ştiinţifică titular în structura uneia dintre entitățile membre ale AFER; 
- sunt publicate în reviste cotate/indexate ISI Web of Science Core Collection din categoriile Core 

Economics şi/sau Infoeconomics (conform precizărilor din standardele minimale CNATDCU - Anexa 
27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, cu modificările și completările 
ulterioare), cu scor absolut de influență (AIS) mai mare decât 0,15 și condiția ca revista să fie 
încadrată în prima cuartilă (Q1) pe domeniu după AIS conform JCR;  

- sunt încadrate ”Article” la rubrica „document type" (conform ISI Web of Science Core Collection). 
 
Pentru stabilirea articolului căruia i se acordă distincția ”Cel mai bun articol publicat într-o revistă 

din domeniul economic”, se va calcula punctajul Pi aferent fiecărui articol înscris în competiția AFER, 
conform formulei utilizată în standardele minimale CNATDCU - Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 
6.129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător 
de doctorat și a atestatului de abilitare, după cum urmează: 
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unde:  Pi reprezintă punctajul acordat articolului i, 

M reprezintă coeficientul de multiplicare specificat în tabelul 1 din Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. 
nr. 6.129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare și poate avea 
valoarea 10 sau 8; 
N reprezintă numărul de (co)autori ai articolului i; numărul de (co)autori luat în calcul se 
referă la toți cei maxim 4 (co)autori posibili ai articolului, indiferent de afiliere, 
AIS este scorul absolut de influență al revistei ISI în care este publicat articolul și trebuie să 
fie mai mare decât 0,15, cu condiția ca revista să fie încadrată în prima cuartilă (Q1) pe 
domeniu după AIS conform JCR. 

 
Distincția ”Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic” se va acorda 

articolului cu punctajul total cel mai mare conform FIȘEI DE EVALUARE din Anexa 2 la prezentul regulament. 
În caz de punctaje egale, pentru departajarea articolelor și stabilirea articolului căruia i se va acorda 

distincția ”Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic” se vor aplica următoarele 
criterii de departajare: 

Criteriul 1 – constituie avantaj articolul publicat în revistă cotată ISI din categoria Core Economics. 
Criteriul 2 – constituie avantaj articolul care are AIS cel mai mare. 

 
Art. 5. Titluri onorifice se acordă în următoarele condiții: 
(1). Membru de onoare al AFER: se acordă în conformitate cu art. 7(4) și art. 8(3) din Statutul AFER: 
a) instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare din domeniul ştiinţelor economice - altele decât 

cele membre ale AFER, asociaţiilor şi organizaţiilor naţionale sau internaţionale din ţară şi/sau străinătate, 
sau altor entităţi care activează în domeniul ştiinţelor economice colaborând cu AFER la realizarea 
obiectivelor acesteia; 

b) personalităţilor române şi/sau străine, cu autoritate ştiinţifică, didactică, managerială recunoscută 
care au o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea ştiinţelor economice şi a învăţământului superior din acest 
domeniu, precum şi la creşterea prestigiului AFER în societate. 

(2). Diploma de onoare IN MEMORIAM: titlu acordat post mortem unor personalităţi ale ştiinţei şi şcolii 
superioare economice din România. Membri ai familiei/aparținătorii celor cărora li se conferă distincţii/titluri 
onorifice vor fi invitate să participe la Adunarea Generală a AFER consacrată evenimentului. 
 
 

Capitolul III. DEPUNEREA CANDIDATURILOR ŞI PROCEDURA DE EVALUARE 
 
Art. 6. Candidaturile pentru distincţiile Excelenţă pentru întreaga activitate, Cea mai bună carte în 

domeniul economic și Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic conferite de 
către AFER se transmit de către decanul/directorul entității membre a AFER,în conformitate cu calendarul 
stabilit în fiecare de an de către conducerea executivă a AFER, astfel: 

(1) pentru Excelenţă pentru întreaga activitate, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile înaintea 
evenimentului de decernare, prin e-mail, împreună cu CV (în format semnat și scanat), foto 
(format JPEG) şi laudatio (în format semnat și scanat), la adresele adriana.giurgiu@afer.ase.ro și 
radu.petrariu@afer.ase.ro. 
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(2) pentru Cea mai bună carte în domeniul economic, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile înaintea 
evenimentului de decernare. 

Documentaţia va cuprinde: 
- 1 exemplar al cărții - în format electronic PDF; 
- un referat de propunere a cărții spre evaluare în competiția AFER întocmit de către un specialist de 

notorietate în domeniu şi însuşit prin semnătură de către decanul facultăţii / directorul entității – în 
format electronic PDF, semnat și ștampilat; 

- o scurtă prezentare a cărţii (cca. 1 - 1 ½  pag.)- în format electronic editabil MS Office (WORD); 
- FIŞA DE EVALUARE din Anexa nr. 1 a prezentului regulament – în format electronic PDF, semnat și 

ștampilat + în format electronic editabil MS Office (WORD). 
Documentația va fi transmisă prin e-mail, în format electronic PDF/scanat/WORD (după caz), la 

adresele de email adriana.giurgiu@afer.ase.ro și radu.petrariu@afer.ase.ro. 
(3) pentru Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic, cu cel puțin 20 

(douăzeci) de zile înaintea evenimentului de decernare.  
Documentaţia va cuprinde: 
- articolul științific în extenso– în format electronic PDF; 
- rezumatul articolului în limba română (cca. 1 - 1 ½  pag.) - în format electronic editabil MS Office 

(WORD); 
- FIŞA DE EVALUARE din Anexa nr. 2 a prezentului regulament – în format electronic PDF, semnat și 

ștampilat + în format electronic editabil MS Office (WORD). 
Documentația va fi transmisă prin e-mail, în format electronic PDF/scanat/WORD (după caz), la 

adresele adriana.giurgiu@afer.ase.ro și radu.petrariu@afer.ase.ro. 
 

Notă: Candidaturile trimise după termenul stabilit sau cu documentația incompletă, nu vor fi 
luate în considerare. 

 
Art. 7. Distincţiile Placheta jubiliară, Diploma jubiliară și Excelenţă şi respectiv, titlurile onorifice 

Membru de onoare al AFER, Diploma de onoare IN MEMORIAM se acordă în baza votului Consiliului 
Academic, urmare a propunerilor motivate transmise de reprezentanții legali ai entităților membre ale AFER, 
la adresele adriana.giurgiu@afer.ase.ro și radu.petrariu@afer.ase.ro, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile 
înaintea evenimentului de decernare. 

 
Art. 8.  Evaluarea candidaturilor pentru distincția Cea mai bună carte în domeniul economic: 
Departamentul Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare 

ştiinţifică examinează respectarea/îndeplinirea criteriilor de evaluare din prezentul regulament, evaluează 
și acordă punctajele cărților înscrise în competiție şi nominalizează cartea care îndeplinește criteriile la cel 
mai înalt nivel de exigenţă (are cel mai mare punctaj conform Anexei nr. 1); nominalizarea și ierarhizarea 
cărților în baza punctajelor finale, vor fi transmise prin email, Secretarului General și Directorului Executiv al 
AFER, la adresele adriana.giurgiu@afer.ase.ro și radu.petrariu@afer.ase.ro, și vor fi supuse votului 
Consiliului Academic.  

 
Art. 9. Evaluarea candidaturilor pentru distincția Cel mai bun articol publicat într-o revistă din 

domeniul economic: 
Departamentul Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare 

ştiinţifică examinează respectarea/îndeplinirea criteriilor de evaluare din prezentul regulament, evaluează 
și acordă punctajele articolelor înscrise în competiție şi nominalizează articolul care îndeplinește criteriile la 
cel mai înalt nivel de exigenţă (are cel mai mare punctaj conform Anexei nr. 2); nominalizarea și ierarhizarea 
articolelor în baza punctajelor finale vor fi transmise prin email, Secretarului General și Directorului Executiv 
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al AFER, la adresele adriana.giurgiu@afer.ase.ro și radu.petrariu@afer.ase.ro, și vor fi supuse votului 
Consiliului Academic.  

 
Art. 10. Decernarea distincţiilor şi titlurilor onorifice se va face într-un cadru festiv, în Adunarea 

Generală a AFER. 
 

 
Capitolul IV DISPOZIŢII FINALE 

 
 
Art. 11. Susţinerea financiară a unora dintre distincţiile şi titlurile conferite se va face din Bugetul AFER, 

precum şi/sau din alte surse constituite legal (sponsorizări etc.). 
 
 

 
Modificat și avizat în 22 februarie 2019, în Departamentul Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în 
procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică și aprobat în ședința Consiliului Academic din 22 februarie 2019. 



 

 

ASOCIAŢIA FACULTĂŢILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA 

 

 

Pagina 7 din 10 

Anexa nr. 1 
FIŞĂ DE EVALUARE 

în vederea acordării distincției AFER: 
”Cea mai bună carte în domeniul economic” 

publicată în anul ...............  
 

Titlul cărţii: ___________________________________________________________________ 
Editura: ______________________________________________________________________________ 
Anul publicării: ___________________________________ 
ISBN: _____________________________________________________________________ 
Autor(i) ____________________________________________________________________ 
Link către pagina web a editurii unde apare cartea publicată: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Conţinutul cărții:  
 

Nr. 
crt. Denumirea criteriului 

Explicaţii / dovezi (incl. link) 
referitoare la autoevaluare / 

evaluare 

Număr de 
puncte 

autoevaluate 

Număr de 
puncte 

evaluate1 
1. Tipul cărții (să fie carte de specialitate, 

nu curs universitar) și numărul de 
(co)autori (maxim 4) 

Obs.: Criteriu eliminatoriu Îndeplinit / 
Neîndeplinit 

Îndeplinit / 
Neîndeplinit 

2. Tipul editurii (Acreditată/recunoscută 
naţional şi/sau internaţional) – max. 10 
pct. 

Obs.: Se acordă puncte 
numai la una dintre liniile 2.1-
2.3 

  

2.1 Carte publicată la o editură 
internaţională din Anexa 1* – 10 pct. 

   

2.2 Capitol în carte publicată la o editură 
internaţională din Anexa 1* – 5 pct. 

   

2.3 Carte publicată la o editură naţională 
sau internaţională, altele decât în 
Anexa 1* – 4 pct. 

   

3. Punctajul calculat (Pc) al cărții în baza 
Art. 4 (5) din prezentul regulament  
(Pc= 100 xPi) – max. 50 pct. 

Obs.: Se acordă puncte 
numai la una dintre liniile 3.1-
3.3 

  

3.1 Carte publicată la o editură 
internaţională* (Pc= 100 x0,5 / N**) – 
max. 50 pct. 

   

3.2 Capitol în carte publicată la o editură 
internaţională* (Pc= 100 x0,25 / N**) 
– max. 25 pct. 

   

3.3 Carte publicată la o editură naţională 
sau internaţională, altele decât cele 
de la 3.1 și 3.2. (Pc= 100 x0,2 / N**) 
– max. 20 pct. 

   

4. Aprecieri cu privire la impactul științific al 
cărții  max. 25 pct. 

Obs.: Se pot acorda puncte la 
fiecare dintre liniile 4.1-4.4 de 
mai jos, după caz 

  

                                                
1 Se completează de către departamentul AFER desemnat pentru evaluare / selecție (Departamentul „Dezvoltare curriculară şi 
asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică”) 
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Nr. 
crt. Denumirea criteriului 

Explicaţii / dovezi (incl. link) 
referitoare la autoevaluare / 

evaluare 

Număr de 
puncte 

autoevaluate 

Număr de 
puncte 

evaluate1 
4.1. Prefaţată de către un specialist de 

notorietate în domeniu (de preferat 
din străinătate) – max. 5 pct. 

   

4.2. Are rezumat şi cuprins în limbi 
străine – max. 5 pct. 

   

4.3. Semnalată prin recenzii în publicaţii 
de specialitate din ţară şi/sau 
străinătate/Internet – max. 10 pct. 

   

4.4 Relevanţa şi importanţa cărții  (în 
comunitatea academică locală, 
zonală, naţională, cât şi mediul 
economic) – max. 5 pct. 

   

5. 
 Conţinutul calitativ al cărții– max. 15 pct. 

Obs.: Se pot acorda puncte la 
fiecare dintre liniile 5.1-5.3 de 
mai jos, după caz 

  

5.1. Metodologia şi calitatea cercetării – 
max. 5 pct. 

   

5.2. Calitatea surselor bibliografice şi a 
resurselor de informaţii – max.5 pct. 

   

5.3. Originalitatea şi coerenţa abordării – 
max. 5 pct. 

   

Total (max. 100 pct.):   

* prezentate în Anexa 1 din Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității 
de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare 
** N reprezintă numărul de (co)autori ai cărții i; numărul de (co)autori luat în calcul se referă la toți cei maxim 4 (co)autori posibili 
ai cârții, indiferent de afiliere, 
 
 
 
Data: …………………………….. 
 
Semnătură autor/autori:  Semnătură și ștampilă Decan/Director pentru confirmare punctaj autoevaluare: 
……………………….  ………………………………………………. 
……………………….  
……………………….  
……………………….  
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Anexa nr. 2 
 

FIŞA DE EVALUARE 
în vederea acordării distincției AFER: 

”Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic” 
în anul......  

 
Titlul articolului: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Denumirea revistei: _____________________________________________________________________ 
Volumul (număr): ___________________________________________ 
Anul (luna) publicării: ________________________________________ 
ISSN-ul revistei: ________________________________________________________________ 
Numărul de pagini între care este încadrat articolul în revistă: _____________________________ 
Accession number (WOS): ________________________________________________________ 
Autor(i): ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
AIS - scorul absolut de influență al revistei ISI în care este publicat articolul: _________________________ 
 
Link către pagina web http://apps.webofknowledge.com.am.e-nformation.ro/ unde apare articolul publicat: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Conţinutul articolului:  
 

Nr. 
crt. Denumirea criteriului 

Explicaţii / dovezi (incl. link) 
referitoare la autoevaluare / 

evaluare 

Număr de 
puncte 

autoevaluate 

Număr de 
puncte 

evaluate2 
1. Articolul îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 
- a fost publicat în anul calendaristic 

anterior; 
- are maxim 4 (co)autori, dintre care 

cel puțin 1 (co)autor este angajat ca 
cadru didactic sau de cercetare 
ştiinţifică, titular în structura uneia 
dintre entitățile membre ale AFER; 

- este publicat într-o revistă 
cotată/indexată ISI Web of Science 
Core Collection din categoriile Core 
Economics şi/sau Infoeconomics 
(conform precizărilor din 
standardele minimale CNATDCU - 
Anexa 27 la O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129 
din 20.12.2016, cu modificările și 
completările ulterioare), cu scor 
absolut de influență (AIS) mai mare 

Obs: Criteriu eliminatoriu Îndeplinit / 
Neîndeplinit 

Îndeplinit / 
Neîndeplinit 

                                                
2Se completează de către departamentul AFER desemnat pentru evaluare / selecție (Departamentul „Dezvoltare curriculară şi 
asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică”) 
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Nr. 
crt. Denumirea criteriului 

Explicaţii / dovezi (incl. link) 
referitoare la autoevaluare / 

evaluare 

Număr de 
puncte 

autoevaluate 

Număr de 
puncte 

evaluate2 
decât 0,15 și cu condiția ca revista 
să fie încadrată în prima cuartilă 
(Q1) pe domeniu după AIS conform 
JCR;  

- este încadrat ”Article” la rubrica 
„document type" (conform ISI Web 
of Science Core Collection). 

2. 
 

Articolul este publicat într-o revistă 
cotată/indexată ISI Web of Science 
Core Collection din categoriile Core 
Economics şi/sau Infoeconomics 
(conform precizărilor din standardele 
minimale CNATDCU - Anexa 27 la 
O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016, cu 
modificările și completările ulterioare) 

– max. 10 pct. 

Obs.: Se acordă puncte numai 
la una dintre liniile 2.1-2.2 

  

2.1 Articolul este publicat într-o revistă 
cotată/indexată ISI Web of Science 
Core Collection din categoria Core 
Economics sau Core Economics și 
Infoeconomics– 10 pct. 

   

2.2 Articolul este publicat într-o revistă 
cotată/indexată ISI Web of Science 
Core Collection din categoria 
Infoeconomics– 8 pct. 

   

3. Punctajul (Pi) articolului calculat 
conform formulei de la Art. 4 (6) din 
prezentul regulament. 

   

4. Relevanţa şi importanţa articolului 
dovedită prin citările în reviste indexate 
ISI cu scor absolut de influență (AIS) 
nenul. 

Punctajul este egal cu C calculat 
numai pentru acest articol, conform 
formulei aferente C din standardele 
minimale CNATDCU - Anexa 27 la 
O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.129/20.12.2016, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 

– max. 10 pct. 

   

Total:   
 
Data: …………………………….. 
 
Semnătură autor/autori:  Semnătură și ștampilă Decan/Director pentru confirmare punctaj autoevaluare: 
……………………….  ………………………………………………. 
……………………….  
……………………….  
……………………….  


