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PROPUNERE STANDARDE SUPLIMENTARE FAȚĂ DE STANDARDELE 

NAȚIONALE CNATDCU DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE, 

PRIN CONCURS ȘI PRIN EXAMEN DE PROMOVARE 

 

Domeniul științific: MUZICĂ (practicieni și teoreticieni) 

 

Standard minimal CNATDCU Standard concurs (didactic/de 

cercetare) 

Standard examen 

promovare (didactic) 

Conferențiar 

universitar/CS II 

Profesor 

universitar/ CS I 

Conferențiar 

universitar / CS II 

Profesor 

universitar/ CS I 

Conferențiar 

universitar 

Profesor 

universitar 

 

Total punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

210 puncte 

Total punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

340 puncte 

Total punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

260 puncte*) 

Total punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

425 puncte**) 

Total 

punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

270 

puncte***) 

Total 

punctaj 

minimal 

cumulativ 

1+2+3  =  

440 

puncte 

****) 

  Suplimentul de 

25% se aplică la 

categoria aleasă 

de candidat. 

Suplimentul de 

25% se aplică 

la categoria 

aleasă de 

candidat. 

Suplimentul 

de 30% se 

aplică la 

categoria 

aleasă de 

candidat. 

Supliment

ul de 30% 

se aplică 

la 

categoria 

aleasă de 

candidat. 
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Notificări la Standard Concurs (didactic/de cercetare): 

*) În cazul posturilor de cercetare (CSII) standardele suplimentare, față de cele naționale vor fi 

realizate la  Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul specific (acronim 

CS).  

În cazul posturilor didactice de Conferențiar universitar standardele suplimentare, față de cele 

naționale vor fi realizate la alegerea candidatului la  Activitatea didactică și profesională

(acronim DID) și/sau la Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul 

specific (acronim CS).  

**) În cazul posturilor de cercetare (CSI) standardele suplimentare, față de cele naționale vor fi 

realizate la  Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul specific (acronim 

CS).  

În cazul posturilor didactice de Profesor  universitar standardele suplimentare, față de cele 

naționale vor fi realizate la alegerea candidatului la Activitatea didactică și profesională

(acronim DID) și/sau la Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul 

specific (acronim CS). 

Notificări la Standard Examen Promovare (Didactic) 

***) În cazul posturilor de Conferențiar universitar standardele suplimentare, față de cele 

naționale vor fi realizate la alegerea candidatului la  Activitatea didactică și profesională

(acronim DID) și/sau la Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul 

specific (acronim CS). 

****) În cazul posturilor de Profesor universitar standardele suplimentare, față de cele naționale 

vor fi realizate la alegerea candidatului la  Activitatea didactică și profesională (acronim DID)

și/sau la Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul specific (acronim 

CS). 

Decan,                                                                                          Prodecan, 

Conf. univ. dr. Lukács Olga                                                         Lect. univ. dr. Miklós Noémi 


