
Anexa 4 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din 
cadrul Universit ii Na ionale de Arte din Bucure ti

FI A DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice de a  s  i  s  te  n  t     unive  r    s  i    tar

I. DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE___________________________PRENUMELE_______________________________
___ CNP____________________________Postul pentru care candideaz  
__________________________ 
Disciplina___________________________________________________Pozi ia în Statul de 
func ii_____Facultatea______________________Departamentul__________________________
____ Gradul didactic actual _____________________________ Disciplina 
__________________________ Universitatea _________________________________ 
Facultatea _____________________________ Departamentul 
________________________________________ Data numirii în func ia actual  
________________________________

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDI IILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licen  i masterat
Nr.
crt.

Institu ia de înv mânt superior
i facultatea absolvit

Domeniul Perioada Titlul
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare de
doctorat Domeniul Perioada

Titlul
tiin ific
acordat

3. Studii i burse postdoctorale
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Preg tire psihopedagogic
Nr.
crt.

Institu ia Domeniul Perioada Nivelul



III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSIT II

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pe
care se acord

punctajul

Punctaj realizat
de candidat

I 1 Eveniment expozi ional de 
grup, de nivel interna ional

4 Pe eveniment 
expozi ional

TOTAL I1
I 2 Eveniment expozi ional 

personal, de nivel na ional
4 Pe eveniment 

expozi ional

TOTAL I2
I 3 Eveniment expozi ional de 

grup, de nivel na ional/local
2 Pe eveniment 

expozi ional

TOTAL I3
I 4 Premii la concursuri 

interna ionale jurizate
6 Pe premiu

TOTAL I4
I 5 Premii la concursuri na ionale 

jurizate
4 Pe premiu

TOTAL I5
I 6 Participarea la proiecte de 

cercetare
8 Pe proiect

TOTAL I6
I 7 Lucr ri tiin ifice publicate în 

reviste de specialitate cotate 
CNCS i / sau indexate în baza 
de date interna ionale sau în 
volume colective

2 Pe articol

TOTAL I7
Punctajul minim necesar pentru îndeplinirea acestui criteriu este de 20 puncte, nefiind 
necesar  îndeplinirea cumulativ  a indicatorilor I1-I7.

Confirm prin prezenta c  datele mai sus men ionate sunt reale i se refer  la propria mea 
activitate profesional  i tiin ific .

Data___________________ Semn tura candidat______________________



FI A DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar (discipline teoretice)

I. DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE___________________________PRENUMELE_______________________________
___ CNP____________________________Postul pentru care candideaz  
__________________________ 
Disciplina___________________________________________________Pozi ia în Statul de 
func ii_____Facultatea______________________Departamentul__________________________
____ Gradul didactic actual _____________________________ Disciplina 
__________________________ Universitatea _________________________________ 
Facultatea _____________________________ Departamentul 
________________________________________ Data numirii în func ia actual  
________________________________

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDI IILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licen  i masterat
Nr.
crt.

Institu ia de înv mânt superior
i facultatea absolvit

Domeniul Perioada Titlul
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare de
doctorat Domeniul Perioada

Titlul
tiin ific
acordat

3. Studii i burse postdoctorale
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Preg tire psihopedagogic
Nr.
crt.

Institu ia Domeniul Perioada Nivelul



III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSIT II

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pe care se 
acord  punctajul

I 1 Articole tiin ifice publicate în reviste de 
specialitate recunoscute CNCS sau 
indexate în baze de date interna ionale

4 Pe articol

I 2 Capitole de c r i 4 Pe capitol

I 3 Studii publicate în volume colective (acte 
ale unor conferin e interna ionale sau 
na ionale, volume cu mai mul i autori, 
cataloage tiin ifice de expozi ii etc.)

4 Pe studiu

I 4 Recenzii de carte / cronici de expozi ii în 
publica ii specializate sau publica ii de 
cultur

2 Pe recenzie / cronic

I 5 Participarea la proiecte de cercetare 8 Pe proiect

I 6 Traduceri de texte fundamentale în 
disciplina candidatului

2 Pe traducere

I 7 Activit i de curatoriat / comisariat 
expozi ii

6 Pe activitate

Punctajul minim necesar pentru îndeplinirea acestui criteriu este de 20 puncte, nefiind 
necesar  îndeplinirea cumulativ  a indicatorilor I1-I7.

Confirm prin prezenta c  datele mai sus men ionate sunt reale i se refer  la propria mea 
activitate profesional  i tiin ific .

Data___________________ Semn tura candidat______________________



FI A DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar (discipline artistice)

I. DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE___________________________PRENUMELE_______________________________
___ CNP____________________________Postul pentru care candideaz  
__________________________ 
Disciplina___________________________________________________Pozi ia în Statul de 
func ii_____Facultatea______________________Departamentul__________________________
____ Gradul didactic actual _____________________________ Disciplina 
__________________________ Universitatea _________________________________ 
Facultatea _____________________________ Departamentul 
________________________________________ Data numirii în func ia actual  
________________________________

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDI IILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licen  i masterat
Nr.
crt.

Institu ia de înv mânt superior
i facultatea absolvit

Domeniul Perioada Titlul
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare de
doctorat Domeniul Perioada

Titlul
tiin ific
acordat

3. Studii i burse postdoctorale
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Preg tire psihopedagogic
Nr.
crt.

Institu ia Domeniul Perioada Nivelul

1



III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSIT II

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pe care se 
acord  punctajul

I1 C r i de autor, publicate la edituri 
recunoscute CNCS

10 Pe carte

I2 Lucr ri tiin ifice publicate în reviste de 
specialitate recunoscute CNCS i / sau 
indexate în baza de date interna_ionale sau
în volume colective

4 Pe articol

I3 Cataloage de expozi ie personal 10 Pe catalog

I4 Eveniment expozi ional personal, de nivel 
interna ional

8 Pe eveniment 
expozi ional

I5 Eveniment expozi ional de grup, de nivel 
interna ional

4 Pe eveniment 
expozi ional

I6 Eveniment expozi ional cu caracter 
retrospectiv, de nivel na ional / local

8 Pe eveniment 
expozi ional

I7 Eveniment expozi ional personal, de nivel 
na ional / local

4 Pe eveniment 
expozi ional

I8 Eveniment expozi ional de grup, de nivel 
na ional / local

2 Pe eveniment 
expozi ional

I9 Participarea la proiecte de cercetare 10 Pe proiect

Punctajul minim necesar pentru îndeplinirea acestui criteriu este de 40 puncte, 
nefiind necesar  îndeplinirea cumulativ  a indicatorilor I1-I9.

Confirm prin prezenta c  datele mai sus men ionate sunt reale i se refer  la propria mea 
activitate profesional  i artistic .

Data___________________ Semn tura candidat______________________



FI A DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar (discipline teoretice)

I. DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE___________________________PRENUMELE_______________________________
___ CNP____________________________Postul pentru care candideaz  
__________________________ 
Disciplina___________________________________________________Pozi ia în Statul de 
func ii_____Facultatea______________________Departamentul__________________________
____ Gradul didactic actual _____________________________ Disciplina 
__________________________ Universitatea _________________________________ 
Facultatea _____________________________ Departamentul 
________________________________________ Data numirii în func ia actual  
________________________________

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDI IILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licen  i masterat
Nr.
crt.

Institu ia de înv mânt superior
i facultatea absolvit

Domeniul Perioada Titlul
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare de
doctorat Domeniul Perioada

Titlul
tiin ific
acordat

3. Studii i burse postdoctorale
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Preg tire psihopedagogic
Nr.
crt.

Institu ia Domeniul Perioada Nivelul



III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSIT II

1. 2. Structura activit ii candidatului
Nr.
crt.

Domeniul 
activit ilor

Tipul activit ilor Categorii i restric ii Subcategorii Indicatori
(kpi)

Indicatori
(kpi) 
stabilit de
referent

1. Activitatea 
didactic  i 
profesional
(A1)

1.1 Expozi ii 
na ionale i 
interna ionale în 
galerii i muzee de 
prestigiu sau c r i i
capitole în c r i de 
specialitate 
publicate la edituri 
acreditate MC

1.1.1 Expozi ii 
personale

1.1.1.1. 
Interna ionale

50

1.1.1.2 na ionale; 40

1.1.2 C r i/capitole 
ca editor

1.1.2.1internationale 50
1.1.2.2 na ionale 40

1.2 Material 
didactic/lucr ri 
didactice

1.2.1 Manuale 
didactice /
monografii

25

1.2.2 Îndrum toare 
de laborator/ 
aplica ii; 

25

1.3 Coordonare de 
programe de studii, 
organizare i 
coordonare programe 
de formare continu  i 
proiecte educa ionale

director/ 
responsabil/membru

25

TOTAL A1

2. Activitatea 
de cercetare 
(A2)

2.1 Articole în 
reviste i 
volumele unor 
manifest ri de art
sau tiin ifice 
indexate în baze 
de date 
interna ionale *

Minim 1 30

2.2 Proprietate 
intelectual , brevete
de inven ie i 
inova ie, etc

2.2.1 interna ionale 25

2.2.2 na ionale 20

2.3 Granturi/ 
proiecte câ tigate 
prin competi ie

2.3.1 Director/ 
responsabil

2.3.1.1 
interna ionale

35

2.3.1.2 na ionale 30
2.3.2 membru în 
echip

2.3.2.1 
interna ionale

25

2.3.2.2 na ionale 20
TOTAL (A2)

Recunoa tere
a i impactul 
activit ii 
(A3)

3.1 Cit ri în reviste 
indexate în baze de 
date interna ionale 
BDI

25



3.2 Prezent ri 
invitate în plenul 
unor manifest ri de 
art  sau tiin ifice 
na ionale i 
interna ionale i 
Profesor invitat 
(exclusiv 
ERASMUS)

3.2.1 interna ionale 30

3.2.2 na ionale 20

3.3. Membru în 
colectivele de 
redac ie sau comitete 
tiin ifice ale 

revistelor i 
manifest rilor de art  
sau tiin ifice, 
organizator de 
manifest ri de art  sau
tiin ifice / Recenzor 

pentru reviste i 
manifest ri tiin ifice
na ionale i 
interna ionale 
indexate 
interna ional/Membru
în jurii na ionale sau 
interna ionale

interna ionale 230

na ionale 20

3.4. Experien  
de management,
analiz  i 
evaluare în
cercetare i/sau 
înv mânt

3.4.1 conducere 30

3.4.2 Membru 20

TOTAL (A3)

Punctajul minim necesar pentru îndeplinirea acestui criteriu este de 40 puncte, 
nefiind necesar  îndeplinirea cumulativ  a indicatorilor I1-I9.

Confirm prin prezenta c  datele mai sus men ionate sunt reale i se refer  la propria mea 
activitate profesional  i artistic .

Data___________________ Semn tura candidat______________________

Not  **) bazele de date interna ionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste 
i publicate în volumele unor manifest ri tiin ifice, cu excep ia articolelor publicate în reviste cotate 

ISI, sunt cele recunoscute pe plan tiin ific interna ional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, 
Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, 
CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.



FI A DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice de conferen iar/profesor universitar

I. DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE___________________________PRENUMELE_______________________________
___ CNP____________________________Postul pentru care candideaz  
__________________________ 
Disciplina___________________________________________________Pozi ia în Statul de 
func ii_____Facultatea______________________Departamentul__________________________
____ Gradul didactic actual _____________________________ Disciplina 
__________________________ Universitatea _________________________________ 
Facultatea _____________________________ Departamentul 
________________________________________ Data numirii în func ia actual  
________________________________

II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDI IILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licen  i masterat
Nr.
crt.

Institu ia de înv mânt superior
i facultatea absolvit

Domeniul Perioada Titlul
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare de
doctorat Domeniul Perioada

Titlul
tiin ific
acordat

3. Studii i burse postdoctorale
Nr.
crt.

Institu ia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Preg tire psihopedagogic
Nr.
crt.

Institu ia Domeniul Perioada Nivelul

1



III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSIT II

Se utilizeaz  standardele minimale i punctajele minime prev zute în OMEN nr. 
4204/2013, cu modificarile ulterioare, redate mai jos *):

1. 2. Structura activit ii candidatului
Nr.
crt.

Domeniul 
activit ilor

Tipul activit ilor Categorii i restric ii Subcategorii Indicatori
(kpi)

Punctaj
realizat

1. Activitatea 
didactic  i 
profesional  
(A1)

1.1 Expozi ii 
na ionale i 
interna ionale în 
galerii i muzee de 
prestigiu sau c r i i 
capitole în c r i de 
specialitate publicate 
la edituri acreditate 
MC

1.1.1 Expozi ii 
personale

1.1.1.1. 
Interna ionale

50

1.1.1.2 
na ionale; 
profesor minim 
2, expo sau 
d.c. 1 prim 
autor; 

f i

40

1.1.2 C r i/capitole ca 
editor

1.1.2.1 
interna ionale

50

1.1.2.2 na ionale 40

1.2 Material 
didactic/lucr ri didactice

1.2.1 Manuale 
didactice /monografii
-Minim 2 ca prim 
autor pentru Profesor 

- Minim 1 
manual/monografie ca 
prim autor pentru 
Conferen iar / 

25

1.2.2 Îndrum toare de 
laborator/aplica ii; 
Profesor-minim 1, 
prim autor; 
Conferen iar- minim 1,
coautor

25

1.3 Coordonare de 
programe de studii, 
organizare i coordonare
programe de formare 
continu  i proiecte 
educa ionale

director/ 
responsabil/membru

25

TOTAL (A1)
2. Activitatea de

cercetare 
(A2)

2.1 Articole în 
reviste i volumele 
unor manifest ri de 
art  sau tiin ifice 
indexate în baze de 
date interna ionale*

Minim 2 pentru 
profesor

30

 Minim 1 pentru 
conferentiar

30

11



2.2 Proprietate 
intelectual , brevete 
de inven ie i 
inova ie, etc

2.2.1 
interna ionale

25

2.2.2 na ionale 20

2.3 Granturi/proiecte
câ tigate prin 
competi ie

2.3.1 Director/ 
responsabil

2.3.1.1 
interna ionale

35

2.3.1.2 na ionale 30
2.3.2 membru în echip 2.3.2.1 

interna ionale
25

2.3.2.2 na ionale 20
TOTAL (A2)

Recunoa terea
i impactul 

activit ii 
(A3)

3.1 Cit ri în reviste 
indexate în baze de 
date interna ionale 
BDI

2 profesor 25

1 conferen iar 25

3.2 Prezent ri invitate 
în plenul unor 
manifest ri de art  sau 
tiin ifice na ionale i 

interna ionale i 
Profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS)

3.2.1 
interna ionale

30

3.2.2 na ionale 20

3.3. Membru în 
colectivele de redac ie 
sau comitete tiin ifice 
ale revistelor i 
manifest rilor de art  
sau tiin ifice, 
organizator de 
manifest ri de art  sau 
tiin ifice / Recenzor 

pentru reviste i 
manifest ri tiin ifice 
na ionale i 
interna ionale indexate 
interna ional/Membru 
în jurii na ionale sau 
interna ionale

interna ionale 230

na ionale 20

3.4. Experien  de
management, 
analiz  i evaluare
în cercetare i/sau 
înv mânt

3.4.1 conducere 30

3.4.2 Membru 20

12



Criterii op ionale
3.5 Premii 3.5.1 Academia 

Român
20

3.5.2 ASAS, AOSR, 
academii de ramur  i
CNCS

20

3.5.3 premii 
interna ionale 

20

3.5.4 premii na ionale 
în domeniu

20

3.6 Membru în academii, 
organiza ii, asocia ii profesionale 
de prestigiu, na ionale i 
interna ionale, apartenen  la 
organiza ii din domeniul educa iei
i cercet rii

3.6.1 Academia 
Român

30

3.6.2 ASAS, AOSR
i academii de 

ramur

20

3.6.3 
Conducere 
asociatii 
profesionale

3.6.3.1 interna ionale 30

3.6.3.2 na ionale 20

3.6.4 Asocia ii 
profesionale

3.6.4.1. interna ionale 25

3.6.4.2 na ionale 20
3.6.5 Organiza ii în
domeniul educa iei
i cercet rii

3.6.5.1 conducere 30

3.6.5.2 membru 20
     TOTAL (A3)

Not *) pentru ocuparea posturilor de conferen iar i profesor – discipline teoretice, se vor utiliza, dup  caz, 
standardele minimale din domeniile specifice disciplinelor din postul scos la concurs
Not  **) bazele de date interna ionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste i 
publicate în volumele unor manifest ri tiin ifice, cu excep ia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt 
cele recunoscute pe plan tiin ific interna ional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, 
Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC,
Referativnai Jurnal, Google Scholar.

Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

A = i k1i + i k2i + i k3i
unde: Kpi – indice specific tipului i categoriei de activitate

3. Condi ii minimale (Ai)*
Categoria

Nr.
crt.

Domeniul de activitate Condi ii 
conferen iar

Condi ii Profesor

1 Activitatea didactic /profesional  (A1)** Minim 200 
puncte

Minim 230 puncte

2 Activitatea de cercetare (A2) Minim 180 
puncte

Minim 210 puncte

3 Recunoa terea impactului activit ii (A3) Minim 140 
puncte

Minim 175 puncte

Total 520 puncte 615 puncte
Ai – suma activit ilor din categoria men ionat

Confirm prin prezenta c  datele mai sus men ionate sunt reale i se refer  la propria mea 
activitate profesional  i artistic .
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Data___________________ Semn tura candidat______________________
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