
 
 

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 OM 4204/15 iulie 2013  

Tabelul 1: Activitatea didactică şi profesională (DID) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii  Punctaj Activităţi candidat Punctaj 
Candidat 

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 
 
 
 

-Cartea „Estetica interpretării creației camerale a lui 
Johannes Brahms, în oglinda sonatelor-duo pentru pian și 
violoncel” ,editura MediaMusica, 2017. 
ISBN 978-606-645-083-6 
ISMN 978-0-707655-24-5 

 
30 p. 

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

10p  

                                                           - 
 

- 

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)Teoreticieni: 
conf. sau prof. 2 cărţi (tratat, 
manual, traducere, editare 
critică) 

 
 

                                        - 
 

 
 

- 

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 cu înregistrarea realizată de TVR-Cultural, a 
Concertului Cameral susținut cu flautista Cristina Bojin la 
Ateneul Român, 03.05.2011.   

 
 

20 p. 

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

50 p. 

STANDARDUL A FOST / NU 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. 
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** termenul „tipărit” presupune forma tipărită indiferent de egida sub care este tipărit. 

 

 

Tabelul 2 :Activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific (acronim CS) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii  Punctaj Activităţi candidat Punctaj 
Candidat 

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 

29.09.2000, Concert în cadrul Festivalului World Music 
Days, desfășurat în România și R.Moldova, AMGD-Cluj 
10.10.2000, Sala Radio,București, Recital cameral susținut 
cu flautistul Yossi Arnheim-Israel 
03.05.2011- Ateneul Român, Concert cameral susținut cu 
flautista Cristina Bojin 
01.11.2011- Ateneul Român,Concert cameral susținut cu 
oboistul Adrian Cioban  

 
 

80 p. 
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1.2 Prestaţii cu programe 
diferite, realizate în 
condiţii de vizibilitate 
regională sau locală** 

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

24.10.1994-Bayreuth,Germania, Recital susținut cu studenți 
de la Academia de Muzică Gh.Dima 
23.07.2000-Bayreuth,Germania, Concert cameral susținut 
cu soprana Ileana Tonca (Viena) și tenorul Marius Vlad 
Budoiu 
28.02.2004-Chișinău, R.Moldova, Recital susținut cu 
cursanții de la Cursul de măiestrie al prof.univ.dr.Aurel 
Marc 
06.07.2004-Berna,Elveția, Recital cameral susținut cu 
oboistul Adrian Cioban 
09.07.2017-Auditorium Maximum-Cluj, Concertul de 
deschidere a Concursului Internațional ,,Gh.Dima’’, am 
cântat cu flautistul Seiya Ueno-Japonia, flautista Cristina 
Bojin-Germania și clarinetistul Damien Bachmann-Elveția, 
membri ai juriului 
25.10.2007-Iași,sala Filarmonicii, Concert susținut cu 
Ansamblul ,,Ars Nova” 
14.05.2015-Cluj-AMGD, Concert Coral susținut cu Corul 
Fac.Teoretice al AMGD în cadrul Festivalului Internațional 
,,Sigismund Toduță”,dirijor Ciprian Para 
26.03.2008-Filarmonica din Craiova, Recital cameral 
susținut cu flautista Victoria Stan 
29.05.1995-Filarmonica din Craiova, Recital cameral 
susținut cu clarinetistul Ioan Goilă 
03.03.1998-Filarmonica din Tg.Mureș, Recital cameral 
susținut cu violonistul Markos Albert 
24.03.2005-Filarmonica din Satu-Mare, Recital de sonate 
susținut cu clarinetistul Răzvan Poptean 
02.02.2010-Filarmonica din Sibiu, Recital cameral susținut 
cu flautista Cristina Bojin  
12.07.2012-Filarmonica din Sibiu, Festivalul Carl Filtsch, 
Recital cameral susținut cu flautista Cristina Bojin 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    130 p. 
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2.Proiectarea 
perspectivelor 
inovative privind 
problemele 
specifice 
muzicologiei, 
creaţiei şi 
interpretării 
(teoreticieni 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) 

 
 
 
 

                                                                      - 

 
 
 

      - 

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 

 
 
 

                                                                      - 

 
 

     - 

3. Aprofundarea 
calităţii 
cunoaşterii, 
valorificarea 
potenţialului de 
cercetare şi 
managementul 
proiectelor de 
profil(teoreticieni) 

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. 

 
210 p. 

STANDARDUL A FOST / NU 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) 
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Tipul activităţilor Categorii şi restricţii  Punctaj Activităţi candidat Punctaj 
Candidat 

1. Experienţă în 
management 
didactic, ştiinţific 
sau instituţional 

1.1 Funcţii de management 
deţinute 

20p / an / funcţie 
 

 

                                                                            - 
      

         - 
1.2 Director/Coordonator 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 

40p 
 
 
 

 
 

                                                                                          - 

 
         

         - 

1.4 Organizator al unor 
manifestări ştiinţifice / 
artistice de nivel 
internaţional 

40p 
 
 

 
 

                                                                                         - 

 
 

       - 

1.5 Organizator al unor 
manifestări ştiinţifice /  
artistice de nivel naţional 

20p 
 
 

-Organizator al Festivalului ,,Școala clujeană de oboi”15-17.03.2012, 
Cluj, AMGD și Filarmonica Transilvania 
-secretar științific în comitetul de organizare a Concursului Sigismund 
Toduță, ediția 2001, Cluj-Napoca 

 
       40 p. 

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

40p   
 

                                                                                          - 

 

         - 
        

2. Premii şi 
distincţii 

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

70p 
 

 
 

                                                                                         - 

 

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

40p 
 
 
 
 

 

-Premiul postului de radio Hessichen Rundfunk din Franfkfurt/Main 
(Germania), 1994  

 
        40 p. 

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

50p -Premiul pt.cea mai bună acompaniatoare la Concursul Internațional de 
la Markneukirchen/Germania,1994 
-Premiul II la Concursul național Gh.Dima, secțiunea pian-juniori, 1989 
-Premiul Sigismund Toduță obținut la Concursul național  Gh.Dima, 
1992 
-Premiul pt.acompaniament la secț.flaut, obținut la același concurs 
-Premiul pt.acompaniament la secț.oboi, obținut la același concurs. 

 
 
       250 p. 

3. Recunoaştere 
profesională în 
mediul academic şi 
de specialitate 

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

20p 
 
 
 

 

                                                                                               - 
 

       - 

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

30p 
 
 
 

 
 

                                                                                               - 

 
 

       - 

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

30p 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              - 

 
 

       - 

3.4 Participare individuală 
sau în echipe de 
creaţie/interpretare, având 
contract cu instituţii 
profesioniste din ţară sau 
străinătate 

10p 
 
 
 
 
 

-1995-2001, 6 participări ca acompaniatoare oficială a Concursului 
Internațional Pacem in Terris de la Bayreuth,Germania 
-2011-2017, 4 participări ca acompaniatoare oficială a Concursului 
Internațional Gh.Dima, Cluj-Napoca 

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

30p 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                              - 

 
 
 

     - 

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

30p/ 
lucrare/CD/DVD/ 
 
 
 
 

 

-CD cu certificat seria A 2201922, nr.01259/2000, Cântece de dragoste 
de J.Brahms, pt.cor și pian, realizat cu Corul Facultății Teoretice al 
AMGD. 
-CD cu RNF 14879/02.04.2015, Petite Messe Solenelle de G.Rossini, 
realizat cu Corul Facultății Teoretice al AMGD  

 
 
    60 p. 

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

30p în ţară/ 50p în 
străinătate în limbi 
străine 
 
 

 
 

                                                                                              - 

 
 

     - 

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

20p 
 

 

                                                                                              - 
 

     - 

naţională sau internaţională 
3.9 Key-notespeaker la 
manifestări ştiinţifice de 
nivel naţional / internaţional 
 
3.10 Articole de presǎ care 
atestǎ recunoaștere 
naționalǎ/internaționalǎ 

 
 
30p 
 
 
 
 
5p 
 
 
 
....................... 
Nu este obligatoriu 
să fie reprezentate 
toate categoriile de 
realizări, acestea 
fiind îndeplinite 
după caz, în funcţie 
de specializările 
candidaţilor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-articol în ziarul Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien, 1994  
-articol în ziarul Igazsag,1989 
-articol în ziarul Adevărul de Cluj, 1992 
-articol în ziarul Adevărul de Cluj, 1997 
-articol în ziarul Szabadsag din Cluj,2000 
-articol în ziarul Ceahlăul din Piatra-Neamț,2004. 

 
 
 
 
 
     30 p. 
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Punctaj cumulativ per criteriu, minim Conferenţiar 50p 
Profesor 100p 

    520 p. 

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

   780 p. 

Cluj-Napoca, 16.08.2017            STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT. 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 2 – Grila de concurs 
 

a) pentru posturile didactice de asistent universitar şi lector universitar: 

 
ACADEMIA DE MUZICA "GH. DIMA" CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA _________________________ 
 

GRILA DE CONCURS 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT/LECTOR UNIVERSITAR 

 
DEPARTAMENTUL __________________________, poz. ___, disciplina/ele _____________________ 

candidat/ă ____________________________________ 
 

Probele de concurs Membrii comisiei 
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1. 2. 3. 4. 5. MEDIA 

1. Evaluarea dosarului* 
1-20 pct. 

(minimum 15 pct.) 

      

2. Recital / Lucrare scrisă 
/ Probă practică 

1-40 pct. 
(minimum 35 pct.) 

      

3. Ora de curs  / seminar 
/ lucrări practice 

1-40 pct. 
(minimum 35 pct.) 

      

Total punctaj al probelor de concurs  

Punctele din Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

* La evaluarea probei se va ţine cont de Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului prevăzută la Art. 17. - f. 

NOTĂ: Punctajul minim de promovare la probele de concurs este de 85 de pct. 

  

 

b) pentru posturile didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar: 

 
ACADEMIA DE MUZICA "GH. DIMA" CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA _________________________ 
 

GRILA DE CONCURS 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENŢIAR/PROFESOR UNIVERSITAR 

 
DEPARTAMENTUL __________________________, poz. ___, disciplina/ele _____________________ 

candidat/ă ____________________________________ 
 

Probele de concurs 
Membrii comisiei 

1. 2. 3. 4. 5. MEDIA 

1. Evaluarea dosarului* 
1-50 pct. 
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(minimum 45 pct.) 

3. Ora de curs  / seminar 
/ lucrări practice 

1-50 pct. 
(minimum 45 pct.) 

      

Total punctaj al probelor de concurs  

Punctele din Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale  

 

* La evaluarea probei se va ţine cont de Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului prevăzută la Art. 17. - f. 

NOTĂ: Punctajul minim de promovare la probele de concurs este de 90 de pct. 

 

 

 


