
1 
 

CNATDCU 
15 Septembrie 2016 

 

PROPUNERE 
STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN  

INVATAMANT SUPERIOR SI GRADELOR 
PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 
Membrii Comisiei 33. Arhitectură și Urbanism 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume - ORDIN 4106/2016 Instituție e-mail Telefon 

1.  MOICEANU Marian  - președinte 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu" din Bucureşti 

arhitect@mmconcept.ro 0722382345 

2.  MATEI Adriana  - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca adrianamatei.arh@gmail.com 0742624281 

3.  BICA Smaranda Maria  Universitatea Politehnica Timişoara 
smaranda.bica15@yahoo.co
m 

0256404025 

4.  CRIȘAN Rodica  
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu" din Bucureşti 

rmcrisan@gmail.com 0722350943 

5.  EFTENIE Mariana  
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu" din Bucureşti 

mariana.eftenie@yahoo.fr 0742110958 

6.  IOAN Augustin  
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu" din Bucureşti 

augustinioan@yahoo.com 0744317826 

 
DEFINITII SI CONDITII 
n reprezinta: 
 Numarul de  publicatii - carte/articol/studiu/proiect la care candidatul este autor,  coautor sau 
membru in colectiv 

 Numarul de activitati/evenimente 

 Lista concursurilor nationale sau regionale de Arhitectura si Urbanism recunoscute de 
comisia de specialitate a Consiliului National de Atestare a Titlurior, Diplomelor si Certificatelor 
Universitare-CNATDCU, se stabileste prin decizie a biroului comisiei de specialitate si se 
publica pe site-ul web al CNATDCU 

 Lista conferintelor la nivel mondial sau european de Arhitectura si Urbanism recunoscute 
de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileste prin decizie a biroului acestei comisii de 
specialitate si se publica pe site-ul Web al CNATDCU 

 Lista publicatiilor de prestigiu international si national in domeniile de specialitate si in cele 
conexe, recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU, se stabileste prin decizie a 
acestei comisii de specialitate si se publica pe site-ul web al CNATDCU 
 
NOTA EXPLICATIVA: 
* Cărţi, articole de specialitate si/sau in domenii conexe domeniilor de specialitate, studii şi 
proiecte cu componenta de specialitate, didactică şi/sau pedagogică. Se ia in considerare 
platforma de publicatii de specialitate de prestigiu international si/national ( BDI si BDN) 
** Autor, sef proiect / studiu coordonator proiect / studiu complex sau director de proiect /studiu se va 
lua în consideraţie punctajul indicat în întregime / ca sef proiect secţiune, componentă sau studiu din 
cadrul cercetării, punctajul indicat se va împarţi la jumătate / ca membru în echipa de elaborare a 
studiului sau a componentei acestuia, punctajul se va împărţi la numărul de elaboratori. 

*** Deoarece nu exista inca recunoasterea de catre CNADTCU a Publicatiilor in domeniu si a 
Organizatiilor Profesionale specifice, se propune luarea in consideratie a BDI , BDN si a 
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Organizatiilor Profesionale de prestigiu recunoscut pentru Arhitectura si Urbanism, precum si 
pentru domenii conexe,  la nivel international si /sau national 
**** Valoarea punctajului variaza intre 30-50pct/n in functie de gradul de complexitate, 
importanta la nivel local/ national/international a proiectului precum si de valoarea sa 
contractuala. Punctajul obtinut este independent de punctajele obtinute la rubricile I12 – I14 
***** O lucrare: proiect, studiu, publicatie, etc. – va fi luata in consideratie o singura data, la 
criteriul corespunzator, cu punctaj maxim ( ex. In cazul premiilor la un concurs) 
 
ASUMARE SI RESPONSABILITATE: 

 Veridicitatea informatiilor privind valorile standardelor minimale necesare si obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice in invatamantul superior si gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare este asumata prin propria raspundere a autorului. 

 Verificarea autenticitatii celor declarate intra in competenta comisiei de examinare. 
 

 
Indicator 

 
Tipul activitatilor 

Punctaj 
indicat 

Elementul 
pentru care 
se acorda 
punctajul 

I1 Cărţi de autor / capitole publicate la edituri cu prestigiu internaţional* 20 x n 
10 x n 

pe carte 
/capitol 

I2 Cărţi de autor / capitole publicate la edituri cu prestigiu naţional* 15 x n 
 

pe carte  

I3 Capitole de autor cuprinse în cărţi publicate la edituri cu prestigiu naţional* 10 x n 
 

pe capitol 

I4 Articole in extenso în reviste ştiinţifice de specialitate* 10 x n pe articol 
 

I5 Articole in extenso în reviste ştiinţifice indexate ISI Arts & Humanities Citation Index , Scopus-
Copernicus, ERIH şi clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index,  sau echivalente in 
domeniu*. 
 

10 x n pe articol 

I6 Articole in extenso in reviste ştiinţifice indexate ERIH şi clasificate in categoria NAT  5  x n pe articol 

I7 Articole in extenso in reviste ştiinţifice recunoscute în domenii conexe* 5 x n pe articol 

I8 Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu internaţional* 10 x n pe studiu 
 

I9 Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu naţional* 7 x n pe studiu 
 

I10 Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri recunoscute în 
domeniu*,precum şi studii aferente proiectelor* 

7 x n 
5 x n 

Pe studiu 
de 
cercetare 
prin 
proiect/studi
u aferent 
proiect   

I11 Publicaţii in extenso în lucrări ale conferinţelor ştiinţifice de arhitectură, urbanism, peisagistică, 
design şi restaurare, precum şi ale ştiinţelor conexe -pentru specializări transdisciplinare, la 
nivel international / national/ local  

15 x n 
10 x n 
5 x  n 

pe 
publicatie 

Coordonator publicaţie / coordonator de ediţie la publicatii si edituri internationale / national ;  
keynote speaker,la conferinţe şi comunicări ştiinţifice internationale /nationale,rewiev-er la 
conferinţe şi comunicări ştiinţifice internationale / nationale 

15/10 x  n 
10/8n x n 

6/3 x n 

pe 
publicatie/e
veniment 

Susţinere comunicare publică în cadrul conferinţelor, colocviilor, seminarilor internaţionale/ 
naţionale  
 

5 x n 
3 x n 

pe sustinere 

I12 Proiect de arhitectura, restaurare, cu un program de mare complexitate de importanta 
nationala, sau regionala, edificat / autorizat** Gradul de complexitate a temei-program, cu 

30 x n 
20 x n 

Pe proiect 
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referire in plus la nivelul rezolvarii de partiu, de structura, al contextului amplasamentului; 
fundamentare conceptuala, inovatie, precum si a specialitatilor implicate. 
 

I13 Proiect de arhitectura, restaurare, design, de specialitate, de mare complexitate la nivel zonal 
sau local, edificat / autorizat** Cu un grad de complexitate in consecinta la  nivelul rezolvarii 
arhitecturale  tehnice, de amplasament. 

15 x n 
1o x n 

pe proiect 

I14 Proiect de amenajarea teritoriului şi peisaj  la nivel macro-teritorial: naţional, transfrontalier, 
interjudeţean / la nivel mezzo-teritorial: judeţean, periurban, metropolitan / strategii de 
dezvoltare, studii de fundamentare, planuri de management si mobilitate) avizate** 
 

30 x n 
15/n 
10/n 

pe proiect 

Proiect  urbanistic şi peisagistic la nivelul Planurilor Generale / Zonale  ale Localităţilor 
(inclusiv studii de fundamentare, de inserţie, de oportunitate) avizate **  
 

20 x n 
15 x n 

pe proiect 

Studii de cercetare, granturi şi proiecte de cercetare internaţionale / naţionale / locale (MEN, 
CNCS, CEEX, MDRL), realizate prin centrele de cercetare ale Universitatii/ alte centre 
universitare si/academice)** 

20 x n 
15 x n 
10 x n 

pe proiect 

I15 
 
 

Contributii la activitatea Centrului de cercetare – proiectare al Universitatii prin atragerea si 
realizarea de proiecte de urbanism, arhitectura, restaurare, design, proiecte de specialitate, 
studii cu componenta notabila de cercetare si complexitate****  

 
20 x n 

pe proiect 

I16 Premii / mentiuni / nominalizări / selecţionări obţinute la concursuri internaţionale de proiecte 
organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, ( Union Internationale des Architectes), 
Consiliul European al Urbanistilor ECTP, Federatia Internationala a Peisagistilor IFLA, AEEA, 
RIBA, Arhitect’s Council of Europe, The Royal Town Planning Institute RTPI,  UNISCAPE, 
etc.) precum şi de alta instituţie de profil de nivel mondial sau european, in breasla arhitecţilor, 
urbaniştilor, planificatorilor urbani, peisagiştilor şi designerilor 

50 x n 
30 x n 
10 x n 

pe premiu/ 
nominalizar
e/ 
selectionare 

I17 Premii / mentiuni / nominalizări / selecţionări obţinute pentru concursuri naţionale de proiecte 
(organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR/UAR/RUR, Concursuri RUR 
– Registrul Urbanistilor din Romania) 
 

30 x n 
20 x n 
10 x n 

pe premiu/ 
nominalizari
/ 
selectionari 

I18 Premii / mentiuni / nominalizari la Bienala,Anuală de Arhitectura Bucureşti ori 
premii/nominalizari la alte concursuri şi licitaţii publice câştigate la nivel naţional, regional 
şi/sau local de arhitectură, urbanism, peisagistică şi design*** 
 

10 x n 
5 x n 

pe premiu/ 
pe 
nominalizar
e 

I19 Profesor asociat, visiting / cadru didactic asociat la o universitate din străinătate pentru o 
perioada de cel puţin o saptamana / efectuarea unui stagiu postdoctoral cu durată de cel puţin 
un  semestru, sau obţinerea unei diplome de master/ absolvirea unui curs de specialitate la o 
universitate din strainatate / obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 
recunoscuta/acreditata. 

5 
5 

10 
20 

 
 
pe tip de 
ativitate   

I20 Expoziţii profesionale in domeniu organizate la nivel international / national sau local în calitate 
de autor, coautor, curator   

10/5 x n 
5/3 x n 
3/1 x n 

pe expozitie 

I21 Organizator / curator expozitii la nivel international/national 10 x n 
5 x n 

pe expozitie 

I22 Membru în structuri de conducere ale unor asociatii si organizaţii profesionale,  internaţionale / 
naţionale ( OAR, UAR, RUR) /membru in comisii de specialitate internationale/nationale 
(MDRAP,  MEN, CNCS, ARACIS) /  membru in jurii internationale, nationale, locale de 
arhitectura, urbanism, teorie si istorie a arhitecturii, peisagistica, design, expert 
international/national, membru al academiilor . 

15/10 
10/5 

 
10/5 
20 

pe comisie 
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I23 Organizator sau coordonator, congrese internationale /nationale, manifestări profesionale cu 
caracter extracurricular, concursuri de proiecte studenţeşti în străinătate si / in tara, workshop-
uri si masterclass, in strainatate / in tara 
 

10xn-5xn 
5xn - 3xn 
3xn - 1xn 

pe tip de 
activitate 

I24 Conducator de doctorat / in co-tutela la nivel national /international 
 
 

  5 x n1 
  5 x n1 
  7 x n1 

n1 – 
nr.studenti 
care au 
sustinut 
teza in 
ultimul an 
univ. 

 
CONDITII PRIVIND INDEPLINIREA CUMULATIVA A STANDARDELOR: 

CRI 
TE 
RIU 

 
DENUMIRE CRITERIU 

standardul pentru 
profesor universitar 

standardul pentru 
conferenţiar universitar 

C1 

suma punctajului pentru indicatorii I1-I10 – I19 
–I 24 

>   80 >  60 

   

C2 
suma punctajului pentru indicatorii I12-I18 >   80 >  60 

   

C3 
suma punctajului pentru indicatorul I11 >   40 >  30 

   

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1 - I24 > 200 > 150 
                                

 
 
 
 

Presedinte Comisia 33 - Arhitectură și Urbanism 
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu 

Rector Universitatea de Arhitectura si Urbanism - Ion Mincu 
 
 


