
 



c. să prezinte avizul solicitat în termenul stabilit de conducerea Comisiei. 

d. să respecte, atunci când este cazul, confidenţialitatea. 

 

Capitolul III. PROCEDURA DE EXAMINARE A MATERIALELOR 

1. La elaborarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se va ţine cont de prevederile Regulamentului privind 

publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice al USEFS (aprobat de Senatul USEFS) .  

2. Autorul va prezenta preşedintelui Comisiei un dosar cu următoarele componente: 

a. Materialele prezentate trebuie să fie tipărite pe hârtie în corespundere cu standardele tipografice. Nu 

se admit textele scrise de mână; 

b.       Recomandarea pentru publicare din partea catedrei/Consiliului facultăţii (extrase din procesul 

verbal); 

c. Recenzia unui specialist în materie, iar pentru monografie şi manual - două recenzii, inclusiv din 

partea unui specialist extern. 

3. Preşedintele Comisiei analizează dosarul autorului şi, după ce se constată că acesta corespunde prevederilor 

prezentului Regulament şi Regulamentului privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice al USEFS, stabileşte 

data convocării şedinţei. În termen de cel mult o lună, membrii Comisiei efectuează expertiza prealabilă a 

manuscrisului. Membrii Comisiei, nominalizaţi de conducerea Comisiei ca experţi, examinează amănunţit 

manuscrisul şi apreciază lucrarea conform criteriilor stabilite.  

4. În cadrul şedinţei Comisiei, autorul prezintă succint lucrarea (maximum 15 minute). 

5. Membrii Comisiei examinează lucrarea, îşi expun imparţial obiecţiile şi părerile referitor la valoarea lucrării. În 

procesul dezbaterilor şi analizei ştiinţifice, ţinând cont de evaluările experţilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă 

se pronunţă asupra valorii lucrării în baza criteriilor stipulate în Regulamentului privind publicaţiile ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice al USEFS(aprobat de Senatul USEFS) sau al altor criterii stabilite de Comisie cu o simplă 

majoritate de voturi. 

6. În funcţie de rezultatele votului şi ţănând cont de concluziile avizelor prezentate, membrii Comisiei vor adopta una 

din următoarele decizii asupra valorii lucrării: 

a. Lucrarea se apreciază ca bună pentru publicare şi se recomandă spre promovare în Senat, dacă a 

obţinut calificativul - calitate înaltă; 

b. Lucrarea se apreciază ca bună pentru publicare şi se recomandă spre promovare în 

Senat cu condiţia efectuării de către autor a modificărilor necesare şi verificarea acestora de către 

preşedintele Comisiei, dacă a obţinut calificativul - calitate medie; 

c. Lucrarea se apreciază la nivel suficient, necesită modificări substanţiale, după care urmează 

reexaminarea la şedinţa repetată a Comisiei, dacă a obţinut calificativul - calitate joasă; 

d. Lucrarea este respinsă, dacă a obţinut calificativul - necalitativ. 

7. Decizia Comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de membri care au fost prezenţi la şedinţă. 

8. În cazul când materialul didactic corespunde cerinţelor prezentului Regulament, el este recomandat pentru 

publicare şi promovat pentru validare de Senat. 

 

 

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE  

 

9. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă, dacă la ea au fost prezenţi cel puţin 2/3 din membri. 

10. Comisia este obligată să prezinte autorului în termen de cel mult 5 zile decizia respectivă cu concluziile şi 

recomandările de rigoare. 

11. Prezentul Regulament va intra în vigoare din data aprobării acestuia la Senatul USEFS. 

 


