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ANEXA 1 (b) 
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA 

TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
(CONFERENŢIAR/PROFESOR)  ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-

DEZVOLTARE  
conform O.M.E.N.C.S.nr.6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare 

şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de 

abilitare 
HUDEA MARIANA DOINIȚA ( INA HUDEA) 

 
Tabelul 1: Activitatea didactică şi profesională (DID) 

Tipul 
activităţilor 

Categorii şi restricţii  Punctaj Activităţi candidat Punctaj 
Candid
at 

1. Cărţi şi 
capitole în cărţi 
de specialitate 
sau suport 
didactic 
(practicieni şi 
teoreticieni) 

1.1 Tratat / studiu 
amplu / volum de studii 
teoretice sau privind 
compoziţia muzicală,  
stilul sau interpretarea 
muzicală, publicat*, sau 

30p 
 
 
 

- Marketing cultural și promovare în 
mass-media  Ed. MediaMusica Cluj 
2007, ISBN 978–973-8431-87-4 
- Shakespeare musical, Ed. 
MediaMusica Cluj 2007, ISBN 978-973-
8431-91-1  

60 

1.2 Manual, curs, 
suport de curs, 
crestomaţie, colecţie, 
îndrumător metodic, 
tipărit**, sau 

10p Suport de curs Arta actorului, modul 
de studiu vol I și II pentru studii 
universitare prin învățământ la 
distanță, AMGD Cluj, 2011, Biblioteca 

10 

1.3 Traducere / editare 
critică / îngrijire 
redacţională a unei 
opere muzicale sau 
teoretice fundamentale 
sau a unei antologii, 
crestomaţii, colecţii de 
specialitate publicată  

20p 
..................
..... 
Practicieni:  
conf. sau 
prof.1 
carte 
(tratat, 
manual, 
traducere, 
editare 
critică) 
Teoreticien
i: 
conf. sau 
prof. 2 
cărţi 
(tratat, 
manual, 
traducere, 
editare 
critică) 
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2. 
Documentarea 
realizărilor şi 
nivelului 
profesional 
propriu în 
specialitate 
(practicieni) 

1 DVD demo (cca 45 
min.) cu portofoliu 
creaţie muzicală 
(compozitori) respectiv 
înregistrări live ale unor 
prestaţii interpretative 
proprii (interpreţi) 

20p 
..................
..... 
Practicieni: 
conf.sau 
prof. 1 
DVD demo 
/ portofoliu 

DVD demo cu  fragmente  live din 
cateva spectacole în care am semnat 
regia artistică:  
- Scena cetății,   5 octombrie 2012, 
spectacol muzical-coregrafic organizat 
la cererea OAR România Filiala 
Transilvania, regia artistică și regia de 
platou/ transmisiune direct TVR Cluj  
- Suor Angelica de G. Puccini, Opera 
Națională Română Cluj, 12 iunie 2013, 
imprimare TVR Cluj (difuzare TVR3 și 
TVR Cluj) 
- Boema de G. Puccini, 15 noiembrie 
2015, Opera Națională Română Cluj, 
(distribuție de excepție:Anita Hartig, 
Teodor Ilincăi, Adrian Sâmpetrean, 
Cozmin Sime, Florin Estefan, Diana 
Țugui, Petre Burcă – transmisie TVR3)  
- Spectacol aniversar Florin Piersic – 
Peer Gynt, Opera Națională Română 
Cluj, 26 ianuarie 2016, (transmisie TVR 
Cluj, TVR 3, aprilie 2016)  
- Nabucco  de G. Verdi, Opera 
Națională Română Cluj, 29 mai, 3 iunie, 
26 iunie 2016, Piața Unirii Cluj – în 
cadrul programului Opera Aperta- 2 
iulie 2016, Opera Națională Română 
Cluj; Stagiunea 2016-1017 - 21 
noiembrie, 27 noiembrie 2016; 15 iunie 
2018. 
-Tânarul și moartea de C-tin Rîpă, 
premieră absolută, 30 martie 2018, 
Opera Națională Română Cluj, 
(transmisie TVR Cluj, TVR3, aprilie 
2018) 

20 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim Conferențiar 50p 
Profesor 70p 

90p 

STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 
 

* termenul „publicat” se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri clasificate de CNCS în 
categoriile A sau B sau edituri echivalente din străinătate. 
** termenul „tipărit” presupune forma tipărită indiferent de egida sub care este tipărit. 
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Tabelul 2 :Activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific (acronim CS) 

Tipul 
activităţilor 

Categorii şi 
restricţii  

Punctaj Activităţi candidat Punct
aj 
Candi
dat 

1. Concert / 
recital / 
spectacol în 
calitate de 
compozitor, 
dirijor, regizor, 
maestru balet, 
solist, concert-
maestru, 
membru în 
formaţie 
camerală până 
la 10 persoane 
(practicieni) 

1.1 Prestaţii cu 
programe 
diferite, realizate 
în condiţii de 
vizibilitate 
internaţională 
sau naţională de 
vârf* 

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

- Jacques sau supunerea de R Bacalu, în cadrul 
Festivalului  Național Eugen Ionesco - 2004 – 
Opera Națională Română Cluj 
Cantăreața cheală de D. Voiculescu, în cadrul 
Festivalului  Național Eugen Ionesco - 2004 – 
Opera Națională Română Cluj 
- Festivalul de muzică contemporană Arad– Cinci 
tablouri cu umbre(le) de C. Rîpă, 20 martie 
2015, Filarmonica de Stat Arad  
- “Festivalul Internațional Cluj-Modern” – Cinci 
tablouri cu umbre(le) de C. Rîpă, 18 aprilie 
2015, Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj  
- Boema de G. Puccini, 14 septembrie 2016, 
Sibiu Opera Festival, Redal Expo Hause Sibiu  
- Orfeo ed Euridice de Gh. W Gluck, 20 iunie 
2017, Festivalul Operelor Independente Iași, 
spectacol care a obținut premiu pentru cea mai 
buna creație de rol feminin (Euridice) 
- Îndrăgostiții cu același nume (după Bastien și 
Bastienne de W.A. Mozart), 20 mai 2018, 
Festivalul Operelor Independente Iași ed II-a, 
spectacol care a obținut premiu pentru 
scenografie, premiu pentru originalitate și 
Marele premiu al Festivalului 

140 
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1.2 Prestaţii cu 
programe 
diferite, realizate 
în condiţii de 
vizibilitate 
regională sau 
locală** 

10p 
....................... 
Practicieni 
(interpreţi şi 
compozitori) 

- Bal la printul Orlovsky, 13 mai 2012 
Festivalul de operă studențească Viva 
Vox, Academia de Muzică “Gh. Dima” 
Cluj  
- Suor Angelica de G. Puccini, Grădina 
Botanică Cluj, în cadrul evenimentului 
“Scena Urbană- Scena Grădinii 
Botanice”, organizat de OART, 
spectacol de închidere al 
evenimentului, 15 septembrie 2013  
- Opera de 4 note  de Tom Johnson, 
Opera Națională Română Cluj, 19 
octombrie 2013  
- Singuratatea eroului tragic, 
Amfiteatru Chirurgie I Cluj Napoca, 
spectacol de închidere al “Atelierelor 
Artele spectacolului muzical”, organizat 
în parteneriat cu Scena Urbană, 
Chirurgie I, Universitatea de Arte și 
Design Cluj, 8 noiembrie 2013  
- Suor Angelica de G. Puccini, 9 mai 
2014 Festivalul de operă studențească 
Viva Vox, Academia de Muzica “Gh. 
Dima” Cluj  
- My fair Lady... pe peron (după 
musicalul My fair lady de Fr. Loewe)10 
octombrie 2014, spațiul verde din fața 
Gării Cluj, spectacol de deschidere al 
evenimentului Scena Urbană, organizat 
de OART/înregistrare TVR 
- La Contessa Maritza – spectacol colaj 
din arii și duete din operete celebre, 
spectacol caritabil, sala Auditorium 
Maximum Cluj, 11 nov 2014  
- 5 tablouri cu umbre(le) – primă 
audiție absolută, muzica C. Rîpă, 
spectacol de poezii-cantece înscenate, 
16 noiembrie 2014, Sinagoga Bistrița, 
21 noiembrie 2014, Academia de 
Muzică “Gh. Dima” Cluj  
- Elixirul dragostei- fragmente – de G. 
Donizetti, 17 februarie 2015, în 
colaborare cu Fundația Culturală 
Carpatica, Casa Artelor Cluj  
- Cenușăreasa de G. Rossini – spectacol 
educativ matineu, 18 februarie 2015, 
Opera Națională Română Cluj 

270 
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- Hansel și Gretel de E. Humperdinck, 
24 aprilie 2015, în colaborare cu 
Fundația Culturală Carpatica, Casa 
Artelor Cluj  
- “Zilele Clujului – Scena urbana”, 
Habanera – fragmente din Carmen de 
G. Bizet, 24 mai 2015, Cetățuie Cluj – 
organizat de Primăria Cluj și OART 
- “Zilele Clujului – Scena 
urbana”,Caragialiada, 25 mai 2015– 
Gara mică Cluj Napoca – organizat de 
Primaria Cluj  și OART 
-Boema de G. Puccini, 15 noiembrie 
2015, Opera Națională Română Cluj, – 
transmisie TVR3) 
- Recital de operă aniversar – 
Vernisajul Salonului de iarnă 
Carpatica, 8 decembrie 2015, Casa 
Artelor Cluj, în colaborare cu Fundația 
Culturală Carpatica  

-Nabucco  de G. Verdi, Opera Națională 
Română Cluj, 29 mai, 3 iunie, 26 iunie 
2016, Piața Unirii Cluj – în cadrul 
programului Opera Aperta- 2 iulie 
2016, Opera Nationala Cluj ; Stagiunea 
2016-1017 - 21 noiembrie, 27 
noiembrie 2016, 15 iunie 2018 
- “Seri de vară Clujene” Orfeo ed 
Euridice de Ch.W. Gluck- în cadrul 
programului Scena Urbană organizat de 
OART Cluj,  si Primaria Cluj, 26 august 
2016  
- Conferința Națională și Simpozionul 
SCENA, noiembrie 2016, Academia de 
Muzică Gh. Dima Cluj, - fragmente din 
Don Pasquale și Elixirul dragostei de G. 
Donizetti  
- Requiem -   Mikis Theodorakis- 
premieră națională , 31 octombrie 
2016, Opera Națională Română Cluj 
- Alice în țara …. Zăpezilor, Scena 
Urbană, musicall pe gheață dupa Carol 
Lewis și Robert Chauls, 16 și 17 
decembrie 2016, Piața Matei Corvin - 
patinoar, în colaborare cu OART si 
Primaria Cluj  
- Albastru pentru Autism – Orfeu și 
Euridice de W. Gluck, aprilie 2017, 
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Parcul Central Cluj, Asociația Autism 
Transilvania, eveniment organizat cu 
prilejul Zilei Internaționale de 
conștientizare a Autismului  
- Orfeo ed Euridice de Gh. W Gluck, 
aprilie 2017,  Biblioteca Clinicii de 
Neurologie Cluj Napoca  
- Mozaic de Yin și Yang, spectacol de 
muzică poezie ( și versuri proprii) și 
imagine, mai 2017, Casa Artelor Cluj, în 
colaborare cu Fundația Carpatica 
- Alice în țara … jucăriilor – musical 
realizat după Lewis Caroll și Robert 
Chauls, 1 iunie 2017, Parcul Mihai 
Eminescu Beiuș, eveniment organizat 
de Primăria Beiuș și Opera Group 
Project 
- Seri de vară Clujene – La Contessa 
Maritza – spectacol de arii și duete din 
operete celebre, pe un scenariu 
propriu, 11 august 2017, Amfiteatrul 
din Parcul Sportiv Gheorghieni, 
eveniment organizat de Scena Urbană 
și Primăria Cluj 
- Tânărul și moartea – de C-tin Rîpă, 
premieră absolută, 30 martie, 1 aprilie 
2018, Opera Națională Română Cluj 
- Îndrăgostiții cu același nume (după 
Bastien și Bastienne de W.A. Mozart), 
Beiuș, Parcul Mihai Eminescu, 1 iunie 
2018, eveniment organizat de Primăria 
Beiuș și Opera Group Project 
 

2.Proiectare
a 
perspectivel
or inovative 
privind 
problemele 
specifice 
muzicologie
i, creaţiei şi 
interpretării 
(teoreticien
i şi 
compozitori
) 

2.1 Studiu sau 
articol publicat 
într-o revistă de 
specialitate 
indexată în baze 
de date 
internaţionale**
* sau în 
volumele unor 
manifestări 
ştiinţifice 
indexate în baze 
de date 
internaţionale 

15p 
....................... 
Teoreticieni: 
conf. 5 realizări  
prof. 8 realizări  
Compozitori: 
conf. 1 realizare 
prof. 2 realizări  
(evaluarea 
realizărilor se face 
prin cumulare 
articole publicate / 
comunicări) 
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2.2 Comunicare 
susţinută la o 
conferinţă / 
simpozion / 
reuniune 
ştiinţifică / 
workshop cu 
comitet de 
selecţie sau 
sistem peer-
revue 

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

- Consonanțe privind raportul dintre 
lumină-sunet-culoare (Simpozionul 
național Arta vocală în toate ipostazele, 
ed.3, 1997)  
- Jacques sau supunerea – obsesiile lui 
E. Ionesco, bluesurile lui R. Bacalu și 
viziunea regizorala a lui A. Farcas 
(Simpozionul național Arta vocală în 
toate ipostazele, ed.3, 1997)  
- Un nou gen de spectacol – Povestea 
Soldatului Woyzeck; caracteristici 
videoscenografice și muzical-
cinematografice (Simpozionul național 
Arta vocală în toate ipostazele, ed.4, 
1999)  
- Probleme specifice de dramaturgie 
muzicală privind opera Cântăreața 
cheală de Dan Voiculescu, în Selecție de 
comunicări/ Simpozionul Arta vocală în 
toate ipostazele, Ed MediaMusica, 
Academia de Muzică Gh Dima Cluj, 
ISBN 973-98616-2-2, 1999 
- Outfit ambiental în configurarea 
personajelor (Simpozionul național Arta 
vocală în toate ipostazele, ed.5, 2001)  
- Opera mută (Conferința “Artele 
spectacolului muzical încotro? Din 
cadrul evenimentului Săptămâna 
Artelor Spectacolului muzical, Cluj-
Napoca 22 nov. 2011)  
- Prelegere “Relația dintre scenografie 
și regie”  Academia de Arte vizuale 
“Ioan Andreescu” Cluj-Napoca. 14 nov. 
2012  
- Atelier interdisciplinar de artele 
spectacolului “Singurătatea eroului 
tragic”, ediția 1-a, 28 octombrie-8 
noiembrie 2013, realizat cu parteneri: 
OART, Clinica de Chirurgie I, 
Universitatea de Arte și Design Cluj  
- Expresivitatea vocală ca finalitate a 
procesului de trăire scenică,  Ziua 
Mondială a vocii – 16 aprilie 2014, 
Simpozion „Vocea cântată perspective 
mediale și artistice”  
- Imaginația, sentimentul și 
interpretarea interioară a muzicii 
Conferinţa Naţională  cu Participare 

150 
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Internaţională  „ Scena”, Academia de 
Muzică Gh Dima, Cluj,  noiembrie 2016 

3. 
Aprofundar
ea calităţii 
cunoaşterii, 
valorificare
a 
potenţialul
ui de 
cercetare şi 
manageme
ntul 
proiectelor 
de profil 
(teoreticien
i) 

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

30p 
....................... 
Teoreticieni: 
conf. 1 carte ca 
autor unic  
prof. 2 cărţi ca 
autor unic 

  

Punctaj cumulativ per criteriu, 
minim 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim  
Conferențiar  110 p.  
Profesor 170 p. 

560p 

STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 
* „în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf”: în străinătate, la festivaluri internaţionale cu 
tradiţie, în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert; în ţară, la festivaluri de 
mare prestigiu cu participare internaţională consistentă sau în cadrul stagiunilor / turneelor instituţiilor de 
spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională. 
** „în condiţii de vizibilitate regională sau locală”: în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăţi 
filarmonice, primării, asociaţii, muzee ş.a.; în ţară, în cadrul stagiunilor / turneelor / festivalurilor în organizarea 
instituţiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate naţională şi locală, a primăriilor, fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor, 
muzeelor ş.a.  
*** Lista bazelor de date internaţionale recunoscute pentru domeniul muzică este anexată. 

 
 
Tabelul 3: Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA) 

Tipul 
activităţilor 

Categorii şi 
restricţii  

Punctaj Activităţi candidat Puncta
j 
Candid
at 

1. 
Experienţă 
în 

1.1 Funcţii de 
management 
deţinute 

10p / an / 
funcţie 
 

2014 – 2017, Director de Comunicare si PR al 
Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români 

30 
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manageme
nt didactic, 
ştiinţific sau 
instituţional 

1.2 
Director/Coordona
tor de 
grant/proiect 
obţinut prin 
atragere de 
finanţare sau 
câştigat prin 
competiţie 

30p 
 
 
 

  

1.3 Membru în 
colectivele de 
redacţie / 
recenzor al unor 
publicaţii sau 
edituri indexate în 
baze de date 
internaţionale 

30p 
 
 
 

  

1.4 Organizator al 
unor manifestări 
ştiinţifice / 
artistice de nivel 
internaţional 

30p 
 
 

  

1.5 Organizator al 
unor manifestări 
ştiinţifice /  
artistice de nivel 
naţional 

10p 
 
 

2011 – Director imagine și PR al Festivalului 
studențesc de opera “Viva Vox”, ed III 
2010 - Director executiv al Festivalului 
studențesc de opera “Viva Vox”, ed II 
2001 - Director executiv al Simpozionului 
Arta vocală în toate ipostazele, ed V-a: 
organizare, materiale de promovare, 
mediatizare, reprezentarea instituției 
1999 - Director de program artistic, 
coordonator al Târgului Internațional de    
oferte de  studii Universitaria 1999, 
Expotransilvania Cluj 

40 

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

30p   
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2. Premii şi 
distincţii 

2.1 Distincţii sau 
premii de stat (în 
România sau 
străinătate) 

50p 
 

  

2.2 Distincţii sau 
premii acordate de 
organizaţii 
profesionale, 
media 
(internaţionale sau 
naţionale) ş.a. 

30p 
 
 
 
 

1.Diploma “Prietenul Chitarei”, acordată de 
Asociatia de Chitară Transilvania, pentru 
susținerea și aportul substanțial adus la 
desfășurarea celei de-a V-a ediții a Festivalului 
Internațional de chitară Transilvania  
2.Diplomă de excelență, acordata de Asociația 
Română a Iubitorului Valsului. Johann Strauss, 
pentru participarea prestigioasă la a VII-a ediție 
a Festivalului Internațional Johann Strauss 

60 

2.3 Premii 
obţinute la 
concursuri de 
creaţie sau 
interpretare de 
prestigiu, 
internaţionale sau 
naţionale 

40p -2018 Marele premiu pentru spectacolul 
Îndrăgostiții cu același nume ( după Bastien și 
Bastienne de W.A. Mozart), Festivalul Operelor 
Independente Iași, ediția a II-a 
-2018 Premiu pentru originalitate pentru 
spectacolul Îndrăgostiții cu același nume ( după 
Bastien și Bastienne de W.A. Mozart), Festivalul 
Operelor Independente Iași, ediția a II-a 
-2017 Premiu pentru cea mai buna creație de 
rol feminin (Euridice) Orfeo ed Euridice de Gh. 
W Gluck,– Festivalul Operelor Independente 
Iași 
-1995 - Premiul II la Simpozionul național Arta 
vocală în toate ipostazele  
-1995 -Premiul de interpretare la I-a ediție a 
Festivalului de muzica contemporană Cluj-
Modern 

200 

3. 
Recunoaşte
re 
profesional
ă în mediul 
academic şi 
de 
specialitate 

3.1 Membru în 
academii, 
organizaţii şi 
asociaţii 
profesionale 
naţionale sau 
internaţionale de 
prestigiu 

5p 
 
 
 

Din 2017 – membru fondator al Asociației 
culturale Opera 2 you, a Operei Naționale 
Române Cluj 

5 

3.2 Deţinător al 
unor funcţii în 
academii, 
organizaţii şi 
asociaţii 
profesionale 
naţionale sau 
internaţionale de 
prestigiu 

10p 
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3.3 Participări în 
jurii de concursuri 
naţionale sau 
internaţionale, sau 
pentru atribuirea 
de distincţii 
naţionale sau 
internaţionale 

10p 
 
 
 
 

2013, 5 aprilie, Membră în Comisia de jurizare a 
Concursului “Mamaia copiilor”, selecția 
națională 
2012, 20 martie  Membră în Comisia de jurizare 
a Concursului “Mamaia copiilor”, selecția 
națională 
1998  Membră în Comisia de jurizare Cluj a 
Concursului Eurovision 

30 

3.4 Lucrări 
achiziţionate  de 
UCMR-ADA sau  
de alte  organisme 
de prestigiu / 
compoziţii editate 
în edituri de profil 
din ţară sau din 
străinătate 
(compozitori) 

20p la 
lucrari 
achizitionat
e/ 
30p la 
compozitii 
editate 
 
 
 
 
 

  

3.5 Înregistrare pe 
suport (cu ISBN 
sau alt cod de 
autentificare) a 
lucrărilor muzicale 
respectiv a 
prestaţiilor 
interpretative 
(interpreţi şi 
compozitori) 

10p/ 
lucrare 
30p/ CD 
sau DVD 
 
 
 
 

  

3.6 Cursuri, 
masterclass-uri, 
conferinţe 
susţinute în alte 
instituţii de profil 
sau în cadrul unor 
manifestări  de 
profil din ţară / 
străinătate 

20p în ţară/ 
masterclass 
30p în 
străinătate 
în limbi 
străine/ 
masterclass 
 
 

 
2007 – 6-9 iulie – susținere workshop tehnici 
de improvizație – Liceul de arte Satu Mare 
(împreună cu actrița Ileana Negru) Improv – 
Satmar – Days, Satu- Mare și Carei 
2016 -26-27 septembrie –  sustinere cursuri de 
maiestrie specialitatea Regie, Liceul de Arte 
“Regina Maria”, Alba Iulia 

40 

3.7 
Portrete/interviuri 
ca invitat unic în 
media scrisă sau 
audio-vizuală cu 
difuzare 

5p 
 

  

  



12 
 

3.8  Key-
notespeaker la 
manifestări 
ştiinţifice de nivel 
naţional / 
internaţional 
 

20p la nivel 
national 
30p la nivel 
internation
al 
 
 
 
 
...................
.... 
Nu este 
obligatoriu 
să fie 
reprezentat
e toate 
categoriile 
de realizări, 
acestea 
fiind 
îndeplinite 
după caz, în 
funcţie de 
specializăril
e 
candidaţilor
. 
 

  

Punctaj cumulativ per criteriu, 
minim 

Conferenţia
r 50p 
Profesor 
100p 

 405p 

TOTAL (punctaj minimal 
cumulativ 1+2+3) 

Conferenţi
ar 210p 
Profesor 
340p 

 1055p 

Cluj-Napoca,    STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 
 


