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CRITERII DE DEPARTAJARE 
Examene de promovare în cariera didactică  

 
 

 
 

 
 
   
   
 

 

 

  



 

   

Criteriile de departajare sunt stabilite pe domenii, în corelație cu Standardele minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de lector/șef de lucrări. 

Domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Științele pământului, Inginerie chimică, 

Inginerie electrică, Inginerie geologică, Mine, petrol și gaze, Ingineria mediului, Inginerie 

electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie, Calculatoare, tehnologia informației și 

ingineria sistemelor, Inginerie mecanică, Științe economice și administrarea afacerilor 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de PB ; dacă și punctajul PB este egal, atunci se ţine 

seama de PA, apoi de PC. 

Domeniul: Inginerie industrială şi management 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de A2, dacă şi punctajul pentru A2 este egal, atunci 

se ţine cont de A1 şi apoi de A3. 

Domeniul: Știinţe juridice  

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de C2, dacă şi punctajul pentru C2 este egal, atunci 

se ţine cont de C1 şi apoi de C6. 

Domeniul: Sociologie, ştiinţe politice şi administrative 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de C2, dacă şi punctajul pentru C2 este egal, atunci 

se ţine cont de C4. 

Domeniul: Psihologie, Știinţe ale educaţiei, Educație fizică și sport  

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face astfel: 

LECTOR: (1) punctajul obţinut pentru C1. În cazul unui punctaj egal pentru C1, se aplică (2): 

punctajul obţinut pentru I3+I7 (C2). 

Pentru domeniul Educaţie Fizică şi Sport, în cazul în care media generală rezultată din notele 

tuturor probelor este egală pentru doi sau mai mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de 

performanţele sportive proprii ale candidatului la nivel internaţional şi naţional: locul obţinut la 

Jocurile Olimpice; apoi după locul obţinut la campionatele mondiale; apoi după locul obţinut la 

campionatele mondiale universitare; apoi după locul obţinut la campionatele naţionale; apoi după 

locul obţinut la campionatele naţionale universitare; apoi după experienţa în organizarea unor 

competiţii şi activităţi sportive de masă; apoi după numărul de participări la campionatele naţionale 

universitare în calitate de profesor - antrenor al unei echipe, respectiv al unui sportiv în cazul 

sporturilor individuale. Dacă nu există diferenţe, departajarea se face după criteriul A, apoi după B, 

apoi după C. 

Domeniul: Filologie 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face astfel:  

LECTOR: (1) punctajul obţinut pentru A.1. În cazul unui punctaj egal pentru A.1., se aplică (2): 

punctajul obţinut pentru A.2. 

 



 

   

Domeniul: Filosofie 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face astfel: 

LECTOR: (1) punctajul obţinut pentru C1 (I1). În cazul unui punctaj egal pentru C1, se aplică (2): 

punctajul obţinut pentru C2 (I1-I3). 

Domeniul: Istorie şi studii culturale 

În cazul în care media generală rezultată din notele tuturor probelor este egală pentru doi sau mai 

mulţi candidaţi, departajarea se face în funcţie de C2 (I4 și I10-I11), apoi C4. 

Discutate și aprobate în ședința Senatului Universitar din 06.11.2019. 


