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Hotărârea nr. 196/16.11.2018 

cu privire la aprobarea 

criteriilor minimale pentru susținerea tezelor de doctorat în domeniul Științe 
Juridice 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 420/31.10.2018 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a criteriilor minimale pentru susținerea tezelor de doctorat în 
domeniul Științe Juridice; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 4 alin. 2 din OMEN nr. 5.110/ 2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale 
pentru acordarea titlului de doctor, a art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;  

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea criteriilor minimale pentru susținerea tezelor de doctorat în domeniul Științe Juridice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 

mailto:senat@ase.ro


1 
 

Anexa la HS nr. 196/16.11.2018 
 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
 

 
Standarde minime pentru acordarea titlului de doctor în domeniul Științe juridice 

 
 
Standardele  minime  pentru  obținerea  titlului  de  doctor  în  domeniul  științelor  juridice sunt următoarele: 
 
Criterii minime pentru acordarea calificativului unei teze de doctorat 
 

I. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”: 
1) Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul 

științelor juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din 
care cel puțin 3 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

2) Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 
juridice sau indexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care 
cel puțin 3 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

3) Cel puțin 3 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca 
unic autor, pe domeniul de cercetare  propus. 

 
II. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte Bine”: 

1) Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul 
științelor juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din 
care cel puțin 2 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

2) Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 
juridice sau indexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care 
cel puțin 2 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

3) Cel puțin 3 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca 
unic autor, pe domeniul de cercetare  propus. 

 
III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului   „Bine” 

1) Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI sau in reviste cu prestigiu recunoscut in 
domeniul științelor juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale 
recunoscute, din care cel puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

2) Cel puțin 4 articole in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 
juridice sau indexate in cel puțin 2 baze de date internaționale., din care cel 
puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus 

3) Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una 
ca unic autor, pe domeniul de cercetare  propus. 

 

IV. Criterii minimale pentru acordarea calificativului   „Satisfăcător” 
1) Doctorandul să fi participat la cel puțin trei manifestări științifice organizate de instituțiilor 

organizatoare de doctorat și să fi publicat rezultatele cercetărilor în publicațiile organizatorilor 
conferințelor, dovedite prin programul conferinței 

2) Publicarea a cel puțin un articol în reviste indexate în baze de date internaționale. 
 



2 
 

 
Notă  

 
Pentru acordarea unui calificativ trebuie îndeplinite cumulativ toate criteriile 
prevăzute pentru acordarea calificativului  respectiv. 
Vor fi luate în considerare atât articolele publicate, cât și cele în curs de publicare 

care sunt însoțite de adeverința de acceptare din partea redactorului șef al 
revistei în care se publică articolul. 

La toate articolele și lucrările publicate trebuie menționată afilierea doctorandului 
la ASE București. 

 
 
 
Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Mihai Roman 
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