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UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAȚI 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ŞI ŞTIINŢE POLITICE         
Poziţia postului: conferențiar universitar 

Disciplinele postului: Istoria psihologiei, Introducere în psihologie I si II 

Domeniul de competenţă: Psihologie  

 

FIŞA DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor universităţii 

pentru postul de CONFERENTIAR UNIVERSITAR 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 570/28.04.2017 

 

Candidat: LACRAMIOARA MOCANU, Data naşterii: 29.01.1969    

Funcţia actuală : Lector univ. dr.                                  

Instituţia: Universitatea „Danubius” din Galaţi              

                                            

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea „Petre Andrei” 

din Iasi 

Stiinte juridice 

 

1995 - 2000 

 

Diplomă de 

licenţă 

2 Universitatea „Petre Andrei” 

din Iasi 

Psihologie 1997-2001 Diplomă de 

licenţă 

2 Universitatea „Petre Andrei” 

din Iasi 

Comunicare, 

creativitate si 

competente 

psihosociale in 

organizatii 

2006-2008 Diplomă de 

master 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea din  Bucuresti Psihologie 2007-2010 Doctor în 

psihologie 
 

 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

 

 

Nr. 

crt. 

Instituția Domeniul Perioada Titlul științific 

acordat 
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1 Centrele de Cercetare 

Avansata Iași, București și 

Timișoara 

Expertiza medico-

legala psihiatrică  

din cadrul 

proiectului 

„Standarde 

europene pentru 

programe 

postdoctorale 

competitive de 

formare in 

domeniul 

managementului 

cercetării avansate 

și expertizei 

psihiatrice medico-

legală” 

Aprilie 

2012 – 

Aprilie 

2013 

Certificat de 

absolvire 

 

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1 Universitatea „Petre 

Andrei” din Iași 
Psihologie 2005 - 2008 Asist. Univ.  

2 Universitatea „Petre 

Andrei” din Iași 

Psihologie 2008-2015 Lector univ. dr. 

3 Universitatea George 

Bacovia din Bacău 

Psihologie 2008 - 2009 Lector univ. dr. 

4 Universitatea “Danubius” 

din Galați 

Psihologie  2009-2010 Lector univ. dr. 

5 Universitatea “Danubius” 

din Galați 

Psihologie  2015 – prezent  Lector univ. dr. 

 

 

5. Realizările profesional-științifice 

                        

Definiții și condiții, conform Anexei 10 din Ordinul M.E.N. nr. 4.204/15.07.2013 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Publicat în MOF nr. 440 - 

18/07/2013, 

Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei 

sau în domenii de graniţă cu acestea.  
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Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele 

publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut 

(categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România 

acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte 

edituri recunoscute de comunitatea academică.  

Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi 

spaniola.  

Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă 

publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1); 1,5, dacă publicaţia a apărut la o 

editură din categoria A2 sau la altă editură de prestigiu; 1, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din 

străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), 

la Editura Academiei sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional; 0,50, dacă 

publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din 

România.  

Pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei bazele de date internaţionale recunoscute sunt 

următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, 

ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink, CEEOL, ScienceDirect, Index 

Copernicus International, IBZ, Wilson Education Index, SSRN, SCIPIO, Urlich's Web Global 

Series Directory, Ulrich's Periodicals Directory, Fachportal paedagogik. DE, CrossRef.  

n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

A. Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică 

 

Indica-

torul 

Denumirea indicatorului Calcul 

puncte 

Elementul 

punctat 

Punctaj 

realizat de 

candidat 

Criteriul C1 

I1 Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu 

factor de impact (Fi>0) 

[2+(10xF

i)]x 

2/n 

Pe articol  

I2 Articole in-extenso publicate în reviste ISI, fără 

factor de impact, articole in-extenso publicate în 

volumele ,,proceedings” cu Peer –Review ale 

conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara, 

Popa M. - Self – inflicted lesions in children – 

indicator of intra familial abuse, publicat în Ars 

Medica Tomitiana – The Official Journal if the 

Faculty of Medicine Constanța, în volumul XXII, 

nr 3, august 2016 ISSN 1841-4036; ARS Medica 

Tomitana is indexed in Index Copernicus 

International 

5/n Pe articol 2,5 p 

I3 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în 

volumele ,,proceedings” ale conferinţelor 

internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de date 

internaţionale 

 Mocanu Lăcrămioara, New trends in 

Psychology publicat în EIRP Proceedings, ISSN 

2067-9211 (BDI); 

 

4/n Pe articol 4 p 
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I4 Articole publicate în lucrări de referinţă – 

enciclopedii, dicţionare, lexicoane în străinătate, la 

edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2) 

 Mocanu Lăcrămioara, The effects of the sex 

education in the communist period on the 

present generation publicat în Sexismul în 

România, Editura  (A2) Lambert academic 

publishing (LAP), Saarbrucken, Germany, 

2016. 

 Mocanu Lăcrămioara, Influența spirituală a 

autorității carismatice publicat în Anuarul 

Universității „Petre Andrei din Iași, Tomul II, 

2007, Editura „Institutul European” (A2), Iași, 

ISSN 1454-4814, pp. 163-177;  

 

5/n Pe articol 5pX2= 

10p 

I5 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi 

proceedings cotate ISI 

2/n Pe citare  

TOTAL PUNCTE C1 16.50 p 

Criteriul C2 

I6 Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu 

Peer-Review şi comitet editorial internaţional 

2,5/n Pe articol  

I7 Articole publicate în lucrări de referinţă – 

enciclopedii, dicţionare, lexicoane la edituri de 

categoria B 

 Mocanu Lăcrămioara, Absenteismul şcolar – 

factor al delicvenţei juvenile Conduitele alternative 

ale şcolarului publicat în Simpozionul Naţional 

Kreatikon – creativitate, formare, performanţă, 2007, 

Editura „Performantica” (editură recunosută CNCSIS 

- B), Iaşi, ISBN 978-973-730-365-3, pp. 266-272,  

 Mocanu Lăcrămioara, Cercetare – calitate şi 

asigurarea calităţii în educaţie publicat în 

Simpozionul naţional Kreatikon – Creativitate, 

formare, performanţă, 2008, Iaşi, Editura 

„Performantica” (editură recunosută CNCSIS - B),  

ISBN 978-973-730-468-1, pp. 152 – 155,   

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea în publicitate 

publicat în Simpozionul Naţional Kreatikon – 

creativitate, formare performanţă, 2009, Iaşi Editura 

„PIM” (editură recunosută CNCSIS - B), ISBN 606-

520-379-3, pp. 363-368; 

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea Eu-lui 

dincolo de interpersonal publicat în Simpozionul 

Naţional Kreatikon – creativitate, formare 

performanţă, 2010, Editura „PIM” (editură recunosută 

CNCSIS - B), ISSN 2068-1378, pp. 345-350;  

 Mocanu Lăcrămioara, Cuvânt înainte publicat în 10 

ani de probațiune în Vrancea, Sesiune de comunicări 

științifice, Editura Zigotto (editură recunosută 

CNCSIS - B), Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-16-1 

3/n Pe articol 8X3p 

+3X1,5p = 

28,5p 
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pag 5-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Aspecte psihopatologice 

ale actului omucidar publicat în Simpozionul Naţional 

Kreatikon – creativitate, formare performanţă, 2011, 

Editura „Spiru Haret” (editură recunosută CNCSIS - 

B), Iaşi, ISSN 2068-1372, pp. 467-471; 

 Mocanu Lăcrămioara, Abordarea psihologică și 

medico-legală a suicidului publicat în  Simpozionul 

Naţional Kreatikon – creativitate, formare 

performanţă, 2012, Editura „PIM” (editură recunosută 

CNCSIS - B), Iaşi, ISSN 2068-1372, pp. 417-421; 

 Mocanu Lăcrămioara, Substanțe psihotrope 

versus demers legal publicat în Stagiria – Revista 

Scolii Sanitare Postliceala Bacău, Nr 4/2015, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2015, ISSN 1843-8733; 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara - 

Victimizarea feminina sexuala raportata – vârful 

icebergului publicat în Simpozionul Național cu 

participare internațională Kreatikon – creativitate, 

formare, performanță, 2013, Editura „PIM” (editură 

recunosută CNCSIS - B), Iași, ISSN 2068-1372, pp. 

574-577; 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara - Arta și 

umorul ca variante educaționale publicat în 

Simpozionul Național cu participare internațională 

Kreatikon – creativitate, formare, performanță, 2014, 

Editura „PIM” (editură recunosută CNCSIS - B), Iași, 

ISSN 2068-1372, pp. 195-196; 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara – Stagiria 

– revista Scolii Sanitare Postliceale Bacau,  publicat 

în Stagiria – revista Școlii Sanitare Postliceale Bacău, 

nr. 3/2014, ISSN 1843-8733,  Editura Zigotto (editură 

recunosută CNCSIS - B), pag 5-8; 

 

 

I8 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în 

proceedings ale conferinţelor internaţionale indexate 

BDI 

2/n Pe articol  

I9 Articole publicate în reviste româneşti recunoscute 

de comunitatea academică (Comisia de specialitate 

CNATDCU recomandă lista revistelor) 

1,5/n Pe articol  

I10 Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele 

menţionate la indicatorii I6, I9 şi în lucrările apărute 

la edituri de categoria B 

0,5/n Pe citare  

I11 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi 

proceedings BDI sau volume apărute la edituri de 

categoria A1, A2 

1/n Pe citare  

TOTAL PUNCTE C2 28,5 p 

Criteriul C3 

I12 Cărţi – tratate, monografii, lucrări de specialitate cu 10xm Pe carte 8X 10p = 
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autor unic 

 Mocanu Lăcrămioara, Psihologie judiciară, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2010, ISBN 978-606-8085-72-2; 

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea – mijloc viabil 

de diminuare a agresivității în mediul școlar, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2010, ISBN 978-606-8085-76-0; 

 Mocanu Lăcrămioara, Reintegrarea psihosocială a 

infractorului, Editura Zigotto (editură recunosută 

CNCSIS - B), Galați, 2010, ISBN 978-606-8085-79-

1; 

 Mocanu Lăcrămioara, Psihocriminologie, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2011, ISBN 978-606-8303-35-2; 

 Mocanu Lăcrămioara, Tinerii și mirajul 

etnobotanic, Editura Zigotto (editură recunosută 

CNCSIS - B), Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-11-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea dincolo de 

administrația publică rurală (ghid practic), Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2011, ISBN 978-606-8303-41-3; 

 Mocanu Lăcrămioara, Soluții pentru comunitatea 

mea ( în cadrul proiectului: „Comunități rurale 

implicate – autorități locale responsabile” 

implementat  de Asociația EVA Ciorani, Vrancea, din 

cadrul Programului Fondul ONG în România – 

Componenta Implicare, Subcomponenta Participarea 

la luarea deciziilor și implicare comunitară), Editura 

Universitară Danubius, Galați, 2015, ISBN 978-606-

533-371-0; 

 Mocanu Lăcrămioara, Managementul proiectelor 

europene pentru sprijinirea modernizării 

administrației locale romanești, Editura Stagira, 

Bacău, ISBN 978-606-94362-1-9  (în curs de 

publicare); 
 

80 p 

I13 Cărţi publicate în calitate de coautor 

 Mocanu Lăcrămioara, Arsith Mirela (coord.), 

Așteptările cetățeanului și comunicarea instituțională 

eficientă în administrația publică locală, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2011, ISBN 978-606-8303-33-8; 

 Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, Psihologie și 

publicitate, Editura Zigotto (editură recunosută 

CNCSIS - B), Galați, 2011, ISBN  978-606-8303-39-

0; 

 Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, Psihologia  

Comunicării, Editura Zigotto (editură recunosută 

CNCSIS - B), Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-37-

6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Rebeleanu H. C., Victimizarea. 

O abordare medico-legală și psihologică, Editura 

Zigotto (editură recunosută CNCSIS - B), Galați, 

2011, ISBN 978-606-8303-31-4. 

7xm/n Pe lucrare 7X1/2 = 

3,5 p 

 

3,5 p X 4 

= 14 p 

 

 



7 

 

  

I14 Capitole în volume colective 3xm/n Pe capitol  

I15 Volume coordonate 

 Mocanu Lăcrămioara, Sănătate prin educație 

– Alimentație sănătoasă. Sănătate mentală. Aspecte 

metodice din activitățile de educație pentru sănătate – 

Culegere de lucrări prezentate în cadrul simpozionului 

cu participare internațională, Editura Stagira, Bacău, 

2016, ISBN 978-606-94142-0-0; 

 Mocanu Lăcrămioara, Trăiesc sănătos. 

Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune 

practici din activitatea didactică  - Culegere de lucrări 

prezentate în cadrul simpozionului  cu participare 

internațională, Editura Stagira, Bacău, 2016, 978-606-

94142-1-7; 

 Mocanu Lăcrămioara, Sănătate prin educație 

– Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție vs. 

dietă  – Culegere de lucrări prezentate în cadrul 

simpozionului cu participare internațională, Editura 

Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94362-0-2. 

 

5xm/n Pe volum 5x0,5=2,5

p 

 

2,5pX3 

=7,5p 

I16 Coordonare colecţie de carte 5x m/n Pe colecţie  

TOTAL PUNCTE C3 101,5p 

Criteriul C4 

I17 Lucrări in-extenso publicate în volumele unor 

conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI) 

 Mocanu Lăcrămioara, Agresivitatea școlară 

diminuată printr-o comunicare eficace publicat în 

Conferința PSIWORLD – 2010, Conferința 

Internațională „Psihologia și realitățile lumii 

contemporane” – ediția I, organizată de Societatea 

Română de Psihologie Experimentală Aplicată, 

împreună cu Catedra de Psihologie și sub egida 

Colegiului Psihologilor din România.  

 Mocanu Lăcrămioara, Asociația pentru Promovarea 

Învățământului European Bacău – promotor al 

formării profesionale la standarde europene publicat 

în Sănătate prin educație – Alimentație sănătoasă. 

Sănătate mentală. Aspecte metodice din activitățile de 

educație pentru sănătate – Culegere de lucrări 

prezentate în cadrul simpozionului cu participare 

internațională, Editura Stagira, Bacău, 2016, ISBN 

978-606-94142-0-0, pag 13-16 

 Mocanu Lăcrămioara, Educaţia - prioritate 

naţională. Coordonate definitorii ale prezentului, 

publicat în volumul Trăiesc sănătos. Alimentație – 

mișcare – relaxare. Exemple de bune practici din 

activitatea didactică  - Culegere de lucrări prezentate 

în cadrul simpozionului  cu participare internațională, 

Editura Stagira, Bacău, 2016, ISBN 978-606-94142-

1-7; 

2/n Pe lucrare 6 p 
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I18 Lucrări in-extenso publicate în volumele unor 

conferinţe naţionale 

 Mocanu Lăcrămioara, Metodologii pentru testarea 

predilecției spre violență, publicat în Dezvoltarea 

psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul 

românesc al sincronizării europene, Universitatea 

„Petre Andrei”, 2008; 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara - 
Evaluarea părții nevăzute a icebergului reprezentat de 

consumul de substanțe halocinogene în rândul 

liceenilor publicat în Congresul național de medicină 

legală, Volum de rezumate, Sibiu, 2013; 

 Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara - 
Medicina legală de acum un veac – scurtă incursiune 

în „Rapoartele medico-legale pe anii 1911 – 1912 – 

1913” aflate în registrul din arhiva institutului de 

medicină legală Iași publicat în al XV-lea Congres 

Național de Medicină Legală cu participare 

internațională, Volum de rezumate, 2015; 

 

1,5/n Pe lucrare 3 p 

I19 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe 

internaţionale organizate în străinătate 

6 Pe 

conferinţă 

 

I20 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe 

internaţionale organizate în România 

 Conferința internațională ”Lungul drum al zilei către 

noapte. Consumul de substanțe toxice de la uz 

recreațional la dependență, Bacău, 14-16.05.2015; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. 

Alimentația sănătoasă. Sănătatea mentală. Aspecte 

metodice din activitățile de educație pentru sănătate, 

Bacău, 27-28.02.2016; 

 Simpozionul internațional Trăiesc sănătos. 

Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune 

practici din activitatea didactică, Bacău, 12-

14.05.2016; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. 

Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție 

vs. dietă, ediția a V-a, Bacău, 11-13.05.2017; 

 Conferinţa Anuală Europeană de Psihologie 

Transpersonală Transformări spre o conştiinţă 

universală, organizată de Asociaţia Europeană de 

Psihologie Transpersonală şi Asociaţia Română de 

Psihologie Transpersonală, 16 aprilie 2010. 
 

5 Pe 

conferinţă 

5X5= 25p 

I21 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe 

naţionale 

 Conferința Medicina de urgență și situații de dezastre, 

Bacău, 15-17.05.2014. 
 

4 Pe 

conferinţă 

4 p 

I22 Keynote speaker la conferinţe internaţionale 

organizate în străinătate 

6 Pe 

conferinţă 
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I23 Keynote speaker la conferinţe internaţionale 

organizate în România 

5 Pe 

conferinţă 

 

I24 Keynote speaker la conferinţe naţionale 4 Pe 

conferinţă 

 

I25 Moderator, coordonator workshop la conferinţe 

internaţionale organizate în străinătate 

5 Pe 

conferinţă/ 

workshop 

 

I26 Moderator, coordonator workshop la conferinţe 

internaţionale organizate în România 

 Conferința internațională ”Lungul drum al zilei către 

noapte. Consumul de substanțe toxice de la uz 

recreațional la dependență, Bacău, 14-16.05.2015; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. 

Alimentația sănătoasă. Sănătatea mentală. Aspecte 

metodice din activitățile de educație pentru sănătate, 

Bacău, 27-28.02.2016; 

 Simpozionul internațional Trăiesc sănătos. 

Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune 

practici din activitatea didactică, Bacău, 12-

14.05.2016; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. 

Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție 

vs. dietă, ediția a V-a, Bacău, 11-13.05.2017; 

 

3 Pe 

conferinţă/ 

workshop 

12 p 

I27 Moderator, coordonator workshop la conferinţe 

naţionale 

 Conferința Medicina de urgență și situații de 

dezastre, Bacău, 15-17.05.2014. 

 Intervenții psihologice pentru persoanele cu 

tulburări de comportament, organizat sub egida 

Colegiului Psihologilor din România, în colaborare cu 

Administrația Penitenciarelor din România – 

Penitenciarul Bacău, 25-26 Mai 2016 

 Elemente cognitiv structurale în avizarea 

psihologică pentru portul și uzul armamentul din 

dotare, organizat sub egida Colegiului Psihologilor 

din România, în colaborare cu Administrația 

Penitenciarelor din România – Penitenciarul Bacău, 

25-26 Mai 2016 
 

2 Pe 

conferinţă/ 

workshop 

2pX3=6p 

I28 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor 

pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate 

ISI sau BDI 

1 Pe articol  

I29 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor 

pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate 

cu Peer-Review 

0,5 Pe articol  

I30 Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare  a unor 

politici publice (internaţional/naţional) 

5/3   

TOTAL PUNCTE C4 56 p 

Criteriul C5 

I31 Director / coordonator de proiecte de 

cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

10/8 Pe proiect  
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internaţională 

I32 Director / coordonator de proiecte de 

cercetare/cercetare-dezvoltare sau programe 

fundamentale, prioritare ale Academiei Române, 

obţinut prin competiţie naţională 

 

8/6 Pe proiect  

I33 Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare 

dezvoltare obţinut prin competiţie internaţională 

POSDRU 

 Fondul Social European, Programul 

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 

“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 

major de intervenție: 6.3. “Promovarea egalității 

de șanse pe piața muncii”, Proiect cu titlul: 

“START – O viață de calitate în siguranță” 

POSDRU/170/6.3/5/146738 – membru în echipa 

de lucru. 
 

7 Pe proiect 7p 

I34 Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare 

dezvoltare obţinut prin competiţie naţională 

 „În sprijinul autorităților locale din mediul 

rural“, număr de referință proiect: 3325, proiect 

derulat de Asociația pentru Promovarea 

Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul 

Județean Bacău, ocupând funcția de coordonator 

proiect (august-noiembrie 2008). 

 „Comunicarea in administrarea publica de la 

sate”, număr de referință 9392, proiect derulat de 

Asociația pentru Promovarea Învățământului 

European Bacău, finanțat de Consiliul Județean 

Bacău, ocupând funcția de coordonator proiect 

(octombrie-noiembrie 2009). 

 „Comunicarea – mijloc de combatere a 

violenței”, număr de contract  68748 / 01.06.2010, 

proiect derulat de Asociația pentru Promovarea 

Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul 

Local Bacău, având funcția de coordonator proiect 

(iunie-noiembrie 2010). 

 “Vise cool de la Weedshop? Informarea 

tinerilor liceeni cu privire la riscul consumului de 

plante etnobotanice”, număr de contract  

68802/14.04.2011, proiect derulat de Asociația pentru 

Promovarea Învățământului European Bacău, finanțat 

de Consiliul Local Bacău, având funcția de 

coordonator proiect (aprilie – iunie 2011), 

 ”Gânduri de Paște”, proiect inclus în 

Calendarul Activităților Extracurriculare Naționale ale 

MEN, 2016-2017 

 ”Gânduri de Paște”, proiect inclus în 

Calendarul Activităților Extracurriculare Regionale al 

MEN, 2015-2016, coordonator proiect; 

 ”Magia anotimpurilor”, proiect inclus în 

Calendarul Activităților Extracurriculare Regionale al 

MEN, 2015-2016, coordonator proiect; 

5 Pe proiect 5pX9 = 

45p 
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 „Copii pregătiți pentru a schimba viitorul 

satelor românești”, proiect derulat de Fundația de 

Sprijin Comunitar, Bacău, având funcția de psiholog 

voluntar, fiind responsabilă cu realizarea metodologiei 

de lucru cu beneficiarii  (ianuarie – noiembrie 2010). 

 „Rețeaua Națională de Arte pentru 

Comunitatea ÎMPREUNĂ – instrument de coeziune 

socială”, proiect derulat de Fundația de Sprijin 

Comunitar Bacău, având funcția de psiholog voluntar 

în cadrul rețelei (ianuarie – decembrie 2009). 
 

I35 Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, 

recunoscut de Senatul Universităţii sau Consiliul 

Ştiinţific al Institutului de Cercetare 

 Coordonator al centrului de practică în cadrul 

Universității “Petre Andrei” din Iași 

6 Pe centru 

(laborator) 
6 p 

I36 Membru în organismele de conducere ale revistelor 

de specialitate indexate ISI sau BDI I36.1 – Director/ 

I36.2 – Membru Comitetul Ştiinţific 

7/5 Pe revistă  

I37 Membru în organismele de conducere ale revistelor 

de specialitate cu Peer-Review şi comitet editorial 

internaţional I37.1-Director/ I37.2-Membru Comitet 

Ştiinţific 

5/3 Pe revistă  

I38 Membru în organismele de conducere ale revistelor 

de specialitate recunoscute de comunitatea academică 

I38.1-Director I38.2-Membru Comitetul Ştiinţific 

 Stagiria – studii și cercetări umaniste, nr. 1, 

Editura  Rovimed Publishers, Bacău, 2008, ISSN 

1843-8733; 

 Stagiria – studii și cercetări umaniste, nr. 2, 

Editura  ProPlumb, Bacău, 2008, ISSN 1843-8733; 

 Stagiria – revista Școlii Sanitare Postliceale 

Bacău, nr. 3/2014, Editura Zigotto, Galați, 2014, ISSN 

1843-8733; 

 Stagiria – revista Școlii Sanitare Postliceale 

Bacău, nr. 4/2015, Editura Zigotto, Galați, 2015, ISSN 

1843-8733. 

 

3/2 Pe revistă 2pX4 = 8p 

I39 Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-

ştiinţifice internaţionale: I39.1-organismele de 

conducere/I39.2-membru 

7/4 Pe 

societate/a

sociaţie 

 

I40 Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-

ştiinţifice naţionale: I40.1-organismele de conducere 

/I40.2-membru 

 Membru în Asociaţia Psihologilor din România 

 Președinte al Asociaţiei pentru Promovarea 

Învăţământului European Bacău  

 Membru în comitetul de control, filiala Bacău a 

Colegiului Psihologilor din România 

 Membru în Colegiul Psihologilor din România 
 

4/2 Pe 

societate/a

sociaţie 

10 p 
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I41 Premiul Academiei Române 7 Pe 

publicaţie 

 

I42 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MECTS 

etc. 

4 Pe lucrare  

TOTAL PUNCTE C5 76 p 

B.  

C. B. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND FORMAREA 

PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR/CERCETĂTORILOR 

Criteriul C6 

I43 Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau 

actualizate la editura universităţii sau edituri 

recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi ): 

I43.1-pentru programele de licenţă / I43.2-pentru 

programele de master / I43.3 – pentru programele 

doctorale. 

5/7/10 Pe curs  

I44 Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul 

învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, 

crestomaţii de texte comentate, tehnici de învăţare, 

seturi de teste, softuri educaţionale etc.). 

 Mocanu Lăcrămioara, Psihocriminologie,  Editura 

Rovimed Publishers, Bacău, 2010, ISBN 978-606-

58312-1-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Psihologia comunicării, 

Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94142-

9-3; 

 Mocanu Lăcrămioara, Psihologie judiciară, Editura 

Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94142-8-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Introducere în psihologie I, 

Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94362-

2-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Introducere in psihologie II,  

Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94362-

3-3; 
 

3-5 Pe lucrare 5pX5= 

25p 

I45 Iniţierea sau coordonarea unor programe universitare: 

I45.1 – iniţierea sau promovarea unei noi discipline 

de învăţământ ( în cazul unei discipline opţionale, 

dacă aceasta a funcţionat cel puţin doi ani universitari 

consecutivi) / I45.2 – iniţierea sau coordonarea unui 

program de masterat / I45.3 – iniţierea sau 

coordonarea unui program de doctorat care are la 

bază o sursă de finanţare asigurată de cel puţin trei 

ani / I45.4 – iniţierea sau coordonarea unui program 

de pregătire profesională post-universitară 

Discipline opţionale: 

 „Psihologia comunicării”, „Psihologie judiciară”, 

„Etică și deontologie judiciară” - Universitatea 

„Danubius” din Galați 

 „Psihologia reclamei”, „Psihocriminalistică”, 

„Psihologia publicității și a reclamei”, „Psihologia 

mediului” - Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

 ”Consiliere în asistență socială”, ”Psihopatologia”, 

3/5/7/4 Pe 

disciplină/ 

Pe program 

/ 

Pe 

program/ 

Pe program 

3p X 

10 = 

30p 
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”Psihologia persoanelor vârstnice” - Universitatea 

”George Bacovia” din Bacău 

TOTAL PUNCTE C6 55 p 

Criteriul C7 

I46 Utilizarea creativă şi inovarea metodologiilor de 

formare şi evaluare a competenţelor profesionale ale 

studenţilor de către candidat: calitatea prestaţiilor 

didactice. Documente şi evidenţe, evaluări colegiale, 

evaluări ale directorului de departament şi a 

conducerii facultăţii, evaluări realizate de studenţi, 

autoevaluare pe baza unei fişe standard, observaţii 

curente, susţinerea unei activităţi didactice în faţa 

comisiei de concurs etc. 

 

5-10 Pe fiecare 

an, o 

perioadă 

de 3 ani 

3 ani X 

10 p = 

30 p 

I47 Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a 

activităţilor doctoranzilor I47.1-activitatea de 

coordonare ştiinţifică / I47-2 – finalizarea tezei de 

doctorat 

4/2 Pe fiecare 

an/lucrare 

finalizată 

 

I48 Membru în comisia de îndrumare a doctorandului. 1 Pe student 

doctorand, 

în ultimii 

3 ani 

 

I49 Membru în comisia de evaluare a tezelor de doctorat. 3 Pe teză 

evaluată 

în ultimii 

3 ani 

 

I50 Visiting professor/ profesor asociat la universităţi 

străine de prestigiu. 

8 Cel puţin 

o lună 

 

I51 Susţinerea de conferinţe sau cursuri invitate la 

universităţi din străinătate sau din ţară ca urmare a 

unei invitaţii oficiale din partea instituţiei 

gazdă/organizatoare. 

4/2 Pe 

conferinţă/ 

curs 

invitat 

 

TOTAL PUNCTE C7 30 p 

 

C. CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SERVICIILE 

INSTITUŢIONALE 

Criteriul C8 

I52 Contribuţii la elaborarea şi implementarea 

politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, 

universităţii, institutelor de cercetare – în afara 

atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere 

(activităţi în comisii specializate, rapoarte 

instituţionale, activităţi administrativ-academice, 

proiecte de dezvoltare etc.) 

1-5 Pe an 

universitar; 

în ultimii 3 

ani 

2 ani X 

5 p = 

10 p 

I53 Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei 

profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte 

instituţii şi organizaţii. (Organizarea de manifestări 

ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, 

participarea la dezbateri mass-media etc.) 

1-5 Pe an univ.: 

ultimii 3 

ani 

2 ani X 

5 p = 

10 p 

I54 Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

instituţional cu diferite asociaţii profesionale de 

1-5 Pe an univ.: 

ultimii 3 

2 ani X 

5 p = 
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profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc. ani 10 p 

I55 Furnizarea de servicii pentru beneficiari externi 

instituţiei: I55.1 – programe de formare/reconversie 

profesională în domeniu, consultanţă ştiinţifică cu 

rapoarte scrise / I55.2 – coordonarea programelor 

comunitare ERASMUS, COMENIUS, 

GRUNDWIG 

- Curs logopedie 

5 / 5 Pe curs de 

formare, 

activităţi de 

consultanţă/ 

Pe program 

5 p 

I56 Membru în organismele de conducere a  instituţiilor 

de învăţământ superior sau de cercetare: I56.1 – 

director de departament şcoală doctorală / I56.2 – 

membru în consiliul facultăţii sau al consiliului 

ştiinţific al institutului de cercetare / I56.3 – decan, 

prodecan, director, director adjunct institut de 

cercetări /  I56.4 – rector, preşedinte Senat, 

prorector/  I56.5 – membru in Senat 

- membru în consiliul facultăţii sau al 

consiliului 

2/1/4/7/3 - 1 p 

I57 Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional 

(CNATDCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, 

UEFISCDI, ANC) I57.1 – membru în organismele 

de conducere/ I57.2 – membru 

5/4 -  

I58 Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC 3 -  

I59 Membru al unor consilii/comisii profesional 

ştiinţifice internaţionale: I59.1 – membru în 

organismele de conducere / I59.2 – membru 

8 / 7 -  

I60 Membru în grupul de experţi ai unor organisme 

internaţionale (Consiliul Europei, OECD, 

UNESCO, UNICEF etc.) 

6 -  

Total puncte C8  

PUNCTAJ TOTAL  (PT)  

  

Standarde minimale 

Profesor şi conferenţiar 

 Criteriu Suma 

indicatorilor 

Profesor Conferenţiar Punctaj 

realizat 

de 

candidat 

Domeniul 

A 

C1 I1 +…+ I5 ≥20 p ≥10 p 16,50 

C2 I6+…+I11  ≥18 p ≥10 p 28,50 

C3 I12+…+I16 ≥40 p ≥20 p 101,5 

C4 I17+…+I30 ≥17 p ≥10 p 56 

C5 I31+…+I42 ≥29 p ≥17 p  76 

TOTAL A I1+…+I42 ≥124 p ≥67 p 278,5 

Domeniul 

B 

C6 I43+…+I45 ≥ 10 p ≥5 p 55  

C7 I46+…+I51 ≥36 p ≥21 p  30  

TOTAL B I43+…+I51 ≥46 p ≥26 p  85  

Domeniul 

C 

C8 I52+…+I60 ≥ 30 p ≥18 p 36  

TOTAL C I52+…+I60 ≥ 30 p ≥18 p 36 p 

TOTAL GENERAL I1+…+I60 ≥200p ≥ 111 p 399,5 

 


