
 

ANEXA 15, STANDARDE NAȚIONALE MINIMALE -  ARTE VIZUALE 

Conf. Univ. Dr. Monica Elena Pop 

D
om

en
iu

l 
ac

tiv
ită

ţil
or

  
 

Tipul activităţilor 

 
 

Categorii si 
restricţii 

 
 

Subcategorii 
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Modul de indeplinire 
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1.1 Expoziţii naţionale şi 
internaţionale în galerii si 
muzee de prestigiu sau cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate 
publicate in edituri acreditate 
MC 

 
 
 
1.1.1 Expoziţii 
personale (si de 
grup) 

1.1.1.1 
internaţionale 

50 TEXPOART – aprilie 
2014. Trienala 
internaţională de arte   
textile (de grup) – EAST 
MEETS WEST – a 
cultural book exchange 
- noiembrie 2015. 
Expoziţie internatională 
itinerantă (Bucureşti). 

100 
1.1.1.2 
naţionale;  

40 Artă şi Liturghie – casa 
Balş – UAGE Iaşi, 2013 
(de grup)  
Conexiuni textile, 20-30 
noiembrie 2013, Galeria 
de artă U.A.P. „Th 
Pallady” (de grup)  
Participare la expozitia 
de arte textile Conexiuni 
textile – decembrie 
2015, Galeria de artă 
U.A.P. „Th Pallady”  

120 
Profesor minim 2, 
expo sau d.c. 1 
prim autor; 
Conferenţiar 
minim 1 

  

 
1.1.2 Cărţi / capitole 
ca editor 

1.1.2.1 
internaţionale 

50  

1.1.2.2 naţionale 40 4 cărţi autor 
1 carte coautor 

200  
 
1.2 Material didactic / Lucrări 
didactice 
 

1.2.1 Manuale 
didactice /monografii- 
Minim 2 ca prim 
autor pentru Profesor 
/ CS I ; Minim 1 
manual/monografie 
ca prim autor pentru 
Conferenţiar / CS II; 

 25 2 cursuri autor 
50 

1.2.2 Îndrumătoare 
de laborator /aplicaţii; 
Profesor-minim 1, 

 25 2 lucrări laborator 
autor  

1 lucrare coauthor 



prim autor; 
Conferenţiar - minim 
1, coautor 

62,5 

1.3 Coordonare de programe 
de studii, organizare şi 
coordonare programe de 
formare continuă şi proiecte 
educaţionale 

 
director/ responsabil 
/ membru 

 25 Funcţia: Coordonator 
strategii şi programe de 

studiu, GRANT 
COLABORIS – responsabil 

25 

Membru într-un proiect 
educaţional al 
departamentului design: 
Relaţionarea cu absolvenţii 
de design prin organizarea 
de workshop-uri, cu 
absolvenţii angajaţi. 
Relaţionarea cu piaţa 
muncii prin organizarea de 
workshopuri cu practicieni. 
Relaţionarea cu 
organizatorii de concursuri 
prin organizarea de 
workshopuri. 25 

 TOTAL A1 = 585 
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2.1 Articole în reviste şi 
volumele unor manifestări de 
artă sau ştiinţifice indexate în 
baze de date internaţionale* 

Minim 2 pentru 
profesor 

 30  

Minim 1 pentru 
Conferenţiar 

 30 articole indexate ISI, INSPEC, 
CABI 

2 articole – 3 
autori, 2012 
modtech 

30x2=60/
320 

1 articol – 3 
autori, 2010 
modtech 
1 articol – 2 
autori 
INSPEC 

30/3=10 
30/2=15 
 

35 

4 articole – 3 
autori, 2009 
modtech 
 

30x4=120
/3= 40 

Articole internaţionale TMCR 
2008 (vechiul modtech) 

4 articole – 3 
autori, 2008 – 3 
autori 

30x4=120
/3= 40 

articole internaţionale IACSIT 

2 articole – 2 
autori, 2011  

30x2=60
/2= 30 

articole indexate BDI, CABI 
3 articole - 3 
autori, 2009  
Univagro 

30x3=90/
3= 30 



 
195 

2.2 Proprietate intelectuală, 
brevete de invenţie si inovaţie 
etc 

 2.2.1.1 
internaţionale 

25  

2.2.1.2  naţionale 20 3 cataloage graphic design 
60 

2.3 Granturi / proiecte 
câştigate prin competiţie 

2.3.1 Director/ 
responsabil 

2.3.1.1 
internaţionale 

35  

2.3.1.2 naţionale 30  
2.3.2 membru in 
echipa 

2.3.2.1 
internaţionale 

25  

2.3.2.2 naţionale 20 Membru în 3 granturi: 
2007-2010, 2007-2010, 
2010-20121colaboris 
20x3=60 
20x3=60 

120 
 TOTAL A2: 375 
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3.1 Citări in reviste indexate în 
baze de date internaţionale 
BDI 

 2 prof 25 5 citari – 120 

1 conf 25  

3.2 Prezentări invitate în plenul 
unor manifestări de artă sau 
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale şi Profesor 
invitat (exclusiv ERASMUS) 
 

 internaţionale 30 Prezentări lucrări în 
conferinţele internaţionale 
MODTECH: 
2008, 2009, 2010, 2012 
          30X4=120 
Univagro simpozion: 2009 
            30X1=30 

naţionale 20 susţinerea a două lucrări în 
2008 în cadrul grantului 
Recoas – TCM 

20X2=40 
3.3 Membru în colectivele de 
redacţie sau comitete ştiinţifice 
ale revistelor şi manifestărilor 
de artă sau ştiinţifice, 
organizator de manifestări de 
artă sau ştiinţifice/ Recenzor 
pentru reviste şi manifestări 
ştiinţifice naţionale si 
internaţionale indexate 
internaţional /Membru in jurii 
naţionale sau internaţionale 
 

 internaţionale 230 
??? 
30 

6 workshopuri naţionale cu 
speaker internaţională 
25 de puncte fiindcă au avut 
loc în ţară 
25X6=125 

150 

naţionale 20 Organizator de manifestări 
de artă sau ştiinţifice 
8 workshopuri 
5 expoziţii 
20X13=260 
Revista Intersecţii – 
membru în colectivul de 
redacţie = 20 

280 

1 Activitatea se regăseşte la A1, “Funcţia: Coordonator strategii şi programe de studiu, GRANT COLABORIS’’. Am considerat că este corect să nu mai 
punctez şi la A2 

                                                           



3.4 Experienţa de 
management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi/sau 
învăţământ 
 

 conducere 30  

membru 20 Membră în consiliul 
profesoral 
Membru al comisiei de 
orientare profesională 
Secretar responsabil cu 
cercetarea, dep. Design 
         3X20=60 

 Total A3 = 800 

 Total A1+A2+A3= 
1760 

*) Bazele de date internaţionale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele 
unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific 
internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, 
Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar. 

 

Criterii opţionale 

 
 

Tipul activităţilor 

 
 

Categorii si restricţii 

 
 

Subcategorii 

 
 

Indicatori 
(kpi) 

 
 

Modul de 
indeplinire 

 
3.5 Premii 

 Academia Română  
 

20  

ASAS, AOSR, 
Academii de 
ramură şi CNCSIS 

20  

premii 
internaţionale 

20  

premii naţionale in 
domeniu 

20 Premii obţinute în 
cadrul UAGE 
2X20=40 

 
3.6 Membru în academii, 
organizaţii, asociaţii profesionale 
de prestigiu, naţionale si 
internaţionale, apartenenţă în 
organizaţii din domeniul 
educaţiei şi cercetării 
 

3.6.1 Academia Română  30  
3.6.2 ASAS, AOSR şi 
academii de ramură şi 
CNCS 

 20  

3.6.3 Conducere 
asociaţii profesionale 

internaţionale 30  
naţionale 20  

3.6.4 Asociaţii 
profesionale 

internaţionale 25 Associate Professor 
in Professional 
Association in 
Modern 
Manufacturing 
Technologies 
          25 
 

naţionale 20  
3.6.5 Organizaţii în 
domeniul educaţiei şi 
cercetării 

Conducere 30  

Membru 20 Membru în comisia 
de evaluare şi 



asigurare a calităţii, 
a FAVD, din cadrul 
UAGE Iaşi 

 

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

 

Formula de calcul a indicatorului de merit 

unde: kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate 

3. Condiţii minimale (A i )* 

   Condiţii minimale (Ai)*                
   

Nr. 
         Categoria          

         
Condiţii 

      
Condiţii 

     
   

crt. 
  

Domeniul de activitate 
    

Condiţii CS II 
    

Condiţii CS I 
  

       
Conferenţiar 

    
Profesor 

    
                     
  

1 
  Activitatea didactică /  Minim 200       Minim 230     

    
profesională (A1) ** 

 
puncte 

      
puncte 

    
                 
  

2 
  Activitatea de cercetare  Minim 180   

Minim _____ puncte 
 Minim 210  Minim______   

    
(A2) 

   
puncte 

   
puncte 

 
puncte 

  
                  
      Recunoaşterea    

Minim 140 
      

Minim 175 
 

Minim______ 
  

  
3 

  
impactului activităţii 

   
Minim______puncte 

    
     

puncte 
   

puncte 
 

puncte 
  

      
(A3) 

            
                       
                    

      TOTAL    520 puncte   ______puncte   615 puncte   
_______punct

e   
                        
  unde:  Ai – suma activităţilor din categoria menţionată          
 

 


