
1.1.4.5.1. Academia Român  - 30 puncte 
1.2.4.5.2. ASAS, AOSR, academii de ramur  şi CNCS - 20 puncte 
1.3.4.5.3. Premii interna ionale - 40 puncte 
1.4.4.5.4. Premii na ionale în domeniu - 20 puncte 

2.4.6. Membru în academii, organiza ii, asocia ii profesionale de prestigiu 
na ionale şi interna ionale, apartenen a la organiza ii din domeniul educa iei şi 
cercet rii 
2.1.4.6.1. Academia Român  - 30 puncte 
2.2.4.6.2. ASAS, AOSR, academii de ramur  şi CNCS - 25 puncte 

2.3.4.6.3. Conducere asocia ii profesionale 
a)4.6.3.1. Interna ionale - 30 puncte 
b)4.6.3.2. Na ionale - 25 puncte 

2.4.4.6.4. Asocia ii profesionale 
a)4.6.4.1. Interna ionale - 25 puncte 
b)4.6.4.1. Na ionale - 20 puncte 

2.5.4.6.5. Organiza ii din domeniul educa iei şi cercet rii 
a)4.6.5.1. Conducere - 30 puncte 
b)4.6.5.2. membru - 25 puncte 

(6)Punctaj minim pentru îndeplinirea standardelor pentru conferirea gradului 
de conferen iar universitar/CS II: A1 + A2 + A3 + A4 = 400 puncte 
A1: 100 puncte (A1.1. 25 puncte x 2 = 50 puncte + 50 puncte acumulate din 
îndeplinirea celorlalte criterii) 
+ 
A2: 140 puncte (A2.1. 40 puncte + 100 puncte acumulate din îndeplinirea 
celorlalte criterii) 
+ 
A3: 80 puncte (A3.1. 40 puncte + 40 puncte acumulate din îndeplinirea celorlalte 
criterii) 
+ 
A4: 80 puncte (A4.1. 25 puncte + 55 puncte acumulate din îndeplinirea celorlalte 
criterii) 

(7)Punctaj minim pentru îndeplinirea standardelor pentru conferirea postului de 
profesor universitar/CS I/abilitare: A1 + A2 + A3 + A4 = 650 puncte 
A1: 175 puncte (A1.1. 25 puncte x 4 = 100 puncte + 75 puncte acumulate din 
îndeplinirea celorlalte criterii) 
+ 
A2: 200 puncte (A2.1. 40 x 2 = 80 puncte + 120 puncte acumulate din 
îndeplinirea celorlalte criterii) 
+ 
A3: 275 puncte (A.3.1. 40 x 2 = 80 puncte + 70 puncte acumulate din 
îndeplinirea altor criterii) 
+ 
A4: 125 puncte (A.4.1. 25 x 2 = 50 puncte + 75 puncte acumulate din 
îndeplinirea celorlalte criterii) 

ANEXA nr. 35: COMISIA DE ARTELE SPECTACOLULUI - 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU 

CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNV MÂNTUL 
SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-

DEZVOLTARE 
CAPITOLUL 1: Domeniile: TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI 

CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA 



SUBCAPITOLUL 1: 
1.Defini ii şi condi ii: 

- Grila este valabil  pentru cadre didactice care predau atât discipline teoretice 
cât şi discipline artistice de specialitate; 
- Punctajele se refer  la întreaga activitate; 
- Punctajele se calculeaz  cumulativ; 
- În cazul crea iilor artistice (teatru, film) calitatea de autor este individual  
(regizor, actor, scenograf şi altele asemenea), indiferent de caracterul colectiv al 
crea iei. Nu pot fi luate în considerare particip ri minore sau ocazionale la crea ii 
artistice (figura ie, dublaje etc.); 
- În cazul publica iilor (c r i, studii, articole) sau crea iilor cu n autori, punctajul 
se împarte la n. 

2.Se acord  urm toarele punctaje: 
 

Nr. Domenii de 
activitate 

Categorii şi restric ii Subcategorii Punctaj 

1. Activitate 
didactic  şi 
profesional  

(DID) 

1.1 Manual, curs teoretic sau de 
pedagogie artistic . 

publicat la edituri clasificate de CNCS 
(categoria A şi edituri cu prestigiu 
interna ional) 

40 p 

publicat la edituri din ar  clasificate de 
CNCS în categoria B 

25 p 

publicat la edituri din ar  sau str in tate 
(neclasificate) 

20 p 

1.2 Traducere/editare 
critic /antologie/revizie ştiin ific  a 
unei opere teoretice. 

publicat la edituri clasificate de CNCS 
(categoria A şi edituri cu prestigiu 
interna ional) 

20 p 

publicat la edituri din ar  clasificate de 
CNCS în categoria B 

15 p 

publicat la edituri din ar  sau str in tate 
(neclasificate) 

10 p 

1.3 Suport de curs şi îndrum tor 
metodic (min. 30.000 cuvinte). 

la nivel institu ional 5 p 

1.4 Coordonare de programe şi 
proiecte didactice 
extracurriculare/organizare de 
conferin e ştiin ifice, simpozioane, 
ateliere ştiin ifice sau de crea ie 
dedicate studen ilor/organizarea de 
festivaluri studen eşti/coordonarea 
particip rii cu crea ii studen eşti la 
festivaluri/organizarea unei şcoli de 
var /coordonarea de publica ii cu 
caracter didactic etc. 

la nivel interna ional 15 p 

la nivel na ional 10 p 

la nivel institu ional 5 p 

1.5 Studii şi articole în domeniul 
pedagogiei artistice. 

publicate în reviste indexate în baze de date 
interna ionale/volume sau culegeri ap rute 
la edituri de prestigiu interna ional 
clasificate de CNCS în categoria A 

15 p 

publicate în reviste indexate în baze de date 
interna ionale/volume sau culegeri ap rute 
la edituri clasificate de CNCS în categoria B 

10 p 

publicate în reviste sau volume l culegeri la 
edituri din ar  sau str in tate 

5 p 

    Punctaj cumulativ pentru criteriul 1 (DID): 
Conferen iar şi CS II: min. 80 p. 
Profesor, CS I şi Abilitare: min. 120 p. 

2. Cercetare 
ştiin ific  şi 

crea ie 
artistic  
(CSCA) 

2.1 Volum de autor 
(monografie/teorie/pedagogie/eseuri 
de specialitate) 

publicat la edituri clasificate de CNCS 
(categoria A şi edituri cu prestigiu 
interna ional) 

50 p 

publicat la edituri din (ar  clasificate de 
CNCS în categoria B 

30 p 

publicat la edituri din ar  sau str in tate 20 p 



conf. 1 carte ca autor unic. 
prof. 2 c r i ca autor unic 
2.2 Crea ie artistic : regizor, 
scenarist, dramaturg, coregraf, 
actor, scenograf, sound designer, 
compozitor de muzic  de teatru, 
light designer, director de imagine, 
editor imagine/sunet sau alte crea ii 
care intr  sub inciden a drepturilor 
de autor sau a drepturilor conexe - 
realizate/produse/difuzate în 
institu ii profesioniste (publice, 
private sau independente) din (ar  
sau str in tate. 

în calitate de creator principal (regizor, 
autor, actor în rol principal, semnatar unic 
al unei componente a produsului artistic) 

30 p 

în calitate de creator secundar/membru în 
echipa de crea ie (regizor secund/asistent 
regie, scenografie, coregrafie etc. actor în 
rol secundar/adaptare etc.) 

15 p 

2.3 Coordonare şi editare de 
publica ii rezultate în urma unor 
conferin e 
ştiin ifice/simpozioane/ateliere de 
crea ie/festivaluri - în profilul 
specialit ii (în afara institu iei). 

publicat la edituri clasificate de CNCS 
(categoria A şi edituri cu prestigiu 
interna ional) 

20 p 

publicate la edituri din ar  clasificate de 
CNCS în categoria B 

15 p 

publicate la edituri din ar  sau str in tate 10 p 

2.4 Granturi/proiecte ştiin ifice sau 
artistice ob inute şi coordonate prin 
atragere de finan are sau câştigare 
prin competi ie (doar 
granturi/proiecte finalizate) 

în calitate de director finan are 
interna ional  

30 p 

finan are na ional  20 p 

în calitate de membru 
în echip  

finan are 
interna ional  

10 p 

finan are na ional  5 p 

2.5 Membru în echipa de realizatori 
ai unui proiect de cercetare/crea ie 
artistic  interna ional , sau 
câştigarea unui program de 
rezident  artistic  (doar proiecte 
finalizate) 

finan are interna ional  15 p 

finan are na ional  10 p 

2.6. Articole şi studii ştiin ifice 
publicate în reviste cu sistem peer-
review 

Articole/studii ştiin ifice publicate în reviste 
Web of Science (Arts şi Humanities ISI) 

30 p 

în reviste de specialitate indexate în baze de 
date interna ionale 

15 p 

în volumele unor manifest ri ştiin ifice 
indexate în baze de date interna ionale 

10 p 

în reviste culturale na ionale sau 
interna ionale neindexate 

5 p 

    Punctaj cumulativ pentru criteriul 2 (CSCA): 
Conferen iar şi CS II: minim 80 p 
Profesor, CS I şi Abilitare: minim 120 p. 

3. Recunoaştere 
şi impactul 
activit ii 

(RIA) 

3.1 Experien  în managementul 
academic/ştiin ific/artistic 

Activitate în managementul academic 
(rector/prorector/decan/prodecan/director 
departament) sau coordonator de proiecte 
educa ionale 

10 p 

Membru în colectivele de redac ie al unor 
publica ii sau edituri indexate în baze de 
date interna ionale/curator/director 
artistic/selec ioner al unui 
festival/participant ca evaluator în comisii 
de evaluare, în echipe de concep ie a unor 
construc ii legislative în domeniu, numi i cu 
ordin de ministru/primar/preşedinte CJ 

10 p 

3.2 Premii şi distinc ii individuale Distinc ii sau premii de stat (în România sau 
str in tate) 

30 p 

Distinc ii sau premii acordate de organiza ii 
profesionale, ştiin ifice ori la festivaluri 
interna ionale de teatru şi film ş.a. 

25 p 

Premii acordate de organiza ii 
profesionale/ştiin ifice na ionale, sau 
ob inute la concursuri de crea ie sau 
ştiin ifice na ionale. 

10 p 

3.3 Premii şi distinc ii Distinc ii sau premii acordate de organiza ii 5 p/membru 



colective/echip  profesionale, ştiin ifice ori la festivaluri 
interna ionale de teatru şi film ş.a. 
Premii acordate de organiza ii 
profesionale/ştiin ifice na ionale, sau 
ob inute la concursuri de crea ie sau 
ştiin ifice na ionale. 

2 p/membru 

3.4 Recunoaştere profesional  în 
mediul academic şi de specialitate 

Visiting professor la universit i din 
str in tate (pentru min. 28 ore de predare) 

20 p 

Visiting professor la universit i din ar  
(pentru min. 28 ore predare) 

10 p 

Membru în academii de rang na ional din 
tar  sau str in tate, în organiza ii şi 
asocia ii profesionale interna ionale de 
prestigiu 

10 p 

Particip ri în jurii de concursuri de nivel 
na ional sau interna ional, sau pentru 
atribuirea de distinc ii na ionale sau 
interna ionale 

5 p 

Cursuri, masterclass-uri, workshopuri 
conferin e sus inute ca invitat în alte 
institu ii de profil sau în cadrul unor 
manifest ri de profil din ar  

5 p 

Cursuri, masterclass-uri, conferin e 
sus inute ca invitat în institu ii de profil, sau 
în cadrul unor manifest ri de profil din 
str in tate 

10 p 

Cronici/recenzii ale operelor personale 
(ştiin ifice sau artistice) - în reviste 
academice şi publica ii neacreditate 

5 p 

Cit ri ale operelor personale (ştiin ifice sau 
artistice) în reviste academice şi publica ii 
neacreditate 

2 p 

Key-note speaker la manifest ri ştiin ifice 
de nivel interna ional 

10 p 

Key-note speaker la manifest ri ştiin ifice 
de nivel na ional 

5 p 

    Punctaj cumulativ pentru criteriul 3 (RIA): 
Conferen iar şi CS II: min. 80 p 
Profesor, CS I şi Abilitare: min. 120 p 

3.Punctaje minimale: 
3.1.Conferen iar şi CS II: 300 puncte, cu minimum un manual/volum de autor 
unic în domeniul de specialitate/interdisciplinar, a edituri acreditate CNCS sau 
recunoscute interna ional (Punctaj cumulativ DID + CSCA + RIA). 
3.2.Profesor, CS I şi Abilitare: 400 puncte, cu minimum 2 manuale/volume de 
autor unic în domeniul de specialitate interdisciplinar, a edituri acreditate CNCS 
sau recunoscute interna ional (Punctaj cumulativ DID + CSCA + RIA). 

4.Lista bazelor de date interna ionale recunoscute pentru domeniile Teatru şi 
Artele spectacolului/Cinematografie şi media: 
 

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com 

2. ERIH PLUS www.erihplus.nsd.no 

3. Scopus www.scopus.com 

4. EBSCO www.ebscohost.com 

5. JSTOR www.jstor.org 

6. ProQuest www.proquest.com 

7. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

8. RILM (Music Literature) www.rilm.org 

9. CEEOL www.ceeol.com 

SUBCAPITOLUL 2: 



(1)Domeniul: MUZIC  
1.Tabelul 1: Activitatea didactic  şi profesional  (DID) 

 
Tipul activit ilor Categorii şi restric ii Punctaj 

1. C r i şi capitole în c r i de 
specialitate sau suport didactic 
(practicieni şi teoreticieni) 

1.1 Tratat/studiu amplu/volum de studii 
teoretice sau privind compozi ia muzical , 
stilul sau interpretarea muzical , publicat*, 
sau 

30 p 

1.2 Manual, curs, suport de curs, 
crestoma ie, colec ie, îndrum tor metodic, 
tip rit**, sau 

10 p 

1.3 Traducere/editare critic /îngrijire 
redac ional  a unei opere muzicale sau 
teoretice fundamentale sau a unei antologii, 
crestoma ii, colec ii de specialitate publicat  

20 p 
Teoreticieni: 
conf. sau prof. - 2 c r i (tratat, manual, 
traducere, editare critic  

2. Documentarea realiz rilor şi 
nivelului profesional propriu în 
specialitate (practicieni) 

Un DVD demo (cca 45 min.) cu portofoliu 
crea ie muzical  (compozitori) respectiv 
înregistr ri live ale unor presta ii 
interpretative proprii (interpre i) 

20 p 
Practicieni: 
conf. sau prof. - un DVD 
demo/portofoliu 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim: Conferen iar 50 p 
Profesor 70 p 

STANDARDUL A FOST/NU A FOST ÎNDEPLINIT 
*Termenul "publicat" se refer  în cuprinsul prezentului document la publicarea în 
edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B sau edituri echivalente din 
str in tate. 
**Termenul "tip rit" presupune forma tip rit , indiferent de egida sub care este 
tip rit. 

2.Tabelul 2: Activitatea de cercetare ştiin ific /crea ie artistic  în domeniul 
specific (acronim CS) 
 

Tipul activit ilor Categorii şi restric ii Punctaj 

1. Concert/recital/spectacol în 
calitate de compozitor, dirijor, 
regizor, maestru paiet, solist, 
concert-maestru, membru în 
forma ie cameral  pân  la 10 
persoane (practicieni) 

1.1 Presta ii cu programe diferite, realizate 
în condi ii de vizibilitate interna ional  sau 
na ional  de vârf* 

20 p 
.......................... 
Practicieni (interpre i şi compozitori): 
conf. 3 concerte/recitaluri/spectacole 
prof. 5 concerte/recitaluri/spectacole 

1.2 Presta ii cu programe diferite, realizate 
în condi ii de vizibilitate regional  sau 
local ** 

10 p 
.......................... 
Practicieni (interpre i şi compozitori) 

2. Proiectarea perspectivelor 
inovative privind problemele 
specifice muzicologiei, crea iei şi 
interpret rii (teoreticieni şi 
compozitori) 

2.1 Studiu sau articol publicat într-o revist  
de specialitate indexat  în baze de date 
interna ionale*** sau în volumele unor 
manifest ri ştiin ifice indexate în baze de 
date interna ionale 

15 p 
.......................... 
Teoreticieni: 
conf. 5 realiz ri 
prof. 8 realiz ri 
Compozitori: 
conf. 1 realizare 
prof. 2 realiz ri 
(evaluarea realiz rilor se face prin 
cumulare articole publicate/comunic ri) 

2.2 Comunicare sus inut  la o 
conferin /simpozion/reuniune 
ştiin ific /workshop cu comitet de selec ie 
sau sistem peer-revue 

15 p 
.......................... 
Teoreticieni şi Compozitori: 
conf. 1 comunicare 
prof. 2 comunic ri 

3. Aprofundarea calit ii 
cunoaşterii, valorificarea 
poten ialului de cercetare 
(teoreticieni) 

3.1 Carte de specialitate publicat  la edituri 
clasificate CNCS în categoriile A sau B 

30 p 
.......................... 
Teoreticieni: 
conf. 1 carte ca autor unic 
prof. 2 c r i ca autor unic 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim: Conferen iar 110 p 
Profesor 170 p 

STANDARDUL A FOST/NU A FOST ÎNDEPLINIT 



*În condi ii de vizibilitate interna ional  sau na ional  de vârf: în str in tate, la 
festivaluri interna ionale cu tradi ie, în cadrul stagiunilor/turneelor institu iilor 
profesioniste de spectacol şi concert; în ar , la festivaluri de mare prestigiu cu 
participare interna ional  consistent  sau în cadrul stagiunilor/turneelor 
institu iilor de spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate interna ional . 
**În condi ii de vizibilitate regional  sau local : în str in tate, în cadrul 
stagiunilor organizate de societ i filarmonice, prim rii, asocia ii, muzee ş.a.; în 
ar , în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în organizarea institu iilor de 

spectacol şi concert cu viabilitate na ional  şi local , a prim riilor, funda iilor, 
asocia iilor, firmelor, muzeelor ş.a. 
***Lista bazelor de date interna ionale recunoscute pentru domeniul muzic  este 
anexat . 

3.Tabelul 3: Recunoaştere şi impactul activit ii (acronim RIA) 
 

Tipul activit ilor Categorii şi restric ii Punctaj 

1. Experien  în management 
didactic, ştiin ific sau institu ional 

1.1 Func ii de management de inute 10 p/an/func ie 

1.2 Director/Coordonator de grant/proiect ob inut 
prin atragere de finan are sau câştigat prin 
competi ie 

30 p 

1.3 Membru în colectivele de redac ie/recenzor al 
unor publica ii sau edituri indexate în baze de date 
interna ionale 

30 p 

1.4 Organizator al unor manifest ri 
ştiin ifice/artistice de nivel interna ional 

30 p 

1.5 Organizator al unor manifest ri 
ştiin ifice/artistice de nivel na ional 

10 p 

1.6 Coordonare de programe de studii, organizare 
şi coordonare de proiecte educa ionale (POS, 
Socrates, Leonardo ş.a.) în calitate de director de 
program 

30 p 

2. Premii şi distinc ii 2.1 Distinc ii sau premii de stat (în România sau 
str in tate) 

50 p 

2.2 Distinc ii sau premii acordate de organiza ii 
profesionale, media (interna ionale sau na ionale) 
ş.a. 

30 p 

2.3 Premii ob inute la concursuri de crea ie sau 
interpretare de prestigiu, interna ionale sau 
na ionale 

40 p 

3. Recunoaştere profesional  în 
mediul academic şi de specialitate 

3.1 Membru în academii, organiza ii şi asocia ii 
profesionale na ionale sau interna ionale de 
prestigiu 

5 p 

3.2 De in tor al unor func ii în academii, organiza ii 
şi asocia ii profesionale na ionale sau interna ionale 
de prestigiu 

10 p 

3.3 Particip ri în jurii de concursuri na ionale sau 
interna ionale, sau pentru atribuirea de distinc ii 
na ionale sau interna ionale 

10 p 

3.4 Lucr ri achizi ionate de UCMR-ADA sau de alte 
organisme de prestigiu/compozi ii editate în edituri 
de profil din ar  sau din str in tate (compozitori) 

20 p la lucr ri achizi ionate/ 
30 p la compozi ii editate 

3.5 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de 
autentificare) a lucr rilor muzicale respectiv a 
presta iilor interpretative (interpre i şi compozitori) 

10 p/lucrare; 
30 p/CD sau DVD 

3.6 Cursuri, masterclass-uri, conferin e sus inute în 
alte institu ii de profil sau în cadrul unor manifest ri 
de profil din tar /str in tate 

20 p în ar /masterclass 
30 p în str in tate în limbi 
str ine/masterclass 

3.7 Portrete/interviuri ca invitat unic în media 
scris  sau audio-vizual  cu difuzare na ional  sau 
interna ional  

5 p 

3.8 Key-note speaker la manifest ri ştiin ifice de 
nivel na ional/interna ional 

20 p la nivel na ional/ 
30 p de nivel interna ional 



............................ 
Nu este obligatoriu s  fie 
reprezentate toate 
categoriile de realiz ri, 
acestea fiind îndeplinite dup  
caz, în func ie de 
specializ rile candida ilor. 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim: Conferen iar 50 p 
Profesor 100 p 

TOTAL (punctaj minimal cumulativ) 1+2+3) Conferen iar 210 p 
Profesor 340 p 

STANDARDUL A FOST/NU A FOST ÎNDEPLINIT 
(2)Lista bazelor de date interna ionale recunoscute pentru domeniul Muzic : 

 
Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com 

2. Scopus www.scopus.com 

3. EBSCO www.ebscohost.com 

4. JSTOR www.jstor.org 

5. ProQuest www.proquest.com 

6. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

7. RILM (Music Literature) www.rilm.org 

8. CEEOL www.ceeol.com 

Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 123 bis din data de 15 februarie 2017 
 
Forma sintetic  la data 28-nov-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt m rci înregistrate ale Wolters Kluwer. 
 


