MINISTERUL EDUCATIEI
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA
STR. I.C. BRĂTIANU 25, 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
TEL. 0040-264-593879; FAX: 0040-264-593879
e-mail: amgd@amgd.ro, www.amgd.ro

HOTĂRÂREA SENATULUI
din data de 30 septembrie 2021
Senatul hotărăște taxele pentru anul universitar 2021-2022 astfel:

TAXE DE ADMITERE ŞI
ÎNMATRICULARE
studii universitare de licenţă
învățământ cu frecvență
– taxa de admitere la specializările: interpretare
(instrumente sau canto), artele
spectacolului, compoziţie,
muzicologie, dirijat, muzică

140 lei

– taxa de înmatriculare (toate specializările)

100 lei

- taxa de admitere pentru a doua specializare

gratuit

învăţământ la distanţă
- taxa de admitere/dosare şi înmatriculare

150 lei

- taxa de admitere/dosare şi înmatriculare pentru
a doua specializare

75 lei

studii universitare de masterat
– taxa de admitere (toate specializările) –
învățământ cu frecvență

140 lei

– taxa de admitere (toate specializările) –
învățământ cu frecvență redusă

150 lei

– taxă înmatriculare (toate specializările)

100 lei

studii universitare de doctorat
– taxa de admitere

250 lei

- examinare pentru competență lingvistică

80 lei

TAXE DE ŞCOLARIZARE
Studii universitare de licenţă, prima
specializare
învățământ cu frecvență

Specializarea Interpretare muzicală - instrumente (Facultatea de
Interpretare muzicală)
Specializările Canto, Artele spectacolului muzical (Facultatea de
Interpretare muzicală)
Specializările Dirijat, Compoziţie, Muzicologie (Facultatea
Teoretică)
Specializarea Muzică (Facultatea Teoretică)
Specializarea Muzică (Facultatea Teoretică) în limba engleză

5200 lei / an (4 rate
a
câte 1300 lei)
5200 lei / an (4 rate
a
câte 1300 lei)
5200 lei / an (4 rate
a
câte 1300 lei)
3000 lei / an (4 rate
a
câte 750 lei)
3500 lei /an (4 rate
a câte
875 lei)

Studii universitare de licenţă, a doua
specializare
învățământ cu frecvență

Interpretare muzicală (instrumente sau canto)/ Artele spectacolului
muzical/ Compoziţie/ Muzicologie sau Dirijat ca a doua
3000 lei / an
specializare, dacă prima specializare este Pedagogie
(4 rate acâte
muzicală/Muzică
750 lei)
Interpretare muzicală (instrumente sau canto), Artele spectacolului
2700 lei / an
muzical ca a doua specializare, dacă prima specializare
(4 rate acâte
este Interpretare muzicală (instrumente sau canto), Artele
spectacolului muzical, Compoziţie, Muzicologie sau Dirijat 675 lei)
Compoziţie/ Muzicologie/ Dirijat ca a doua specializare, dacă
2100 lei / an
prima specializare este Interpretare muzicală (instrumente
(4 rate acâte
sau canto) sau Artele spectacolului muzical
525 lei)

Compoziţie/ Muzicologie/ Dirijat ca a doua specializare, dacă
prima specializare este Compoziţie/ Muzicologie/ Dirijat
Muzică ca a doua specializare, dacă prima
specializare este Interpretare muzicală (instrumente sau
canto) sau Artele spectacolului muzical
Muzică în limba engleză ca a doua specializare

2100 lei / an (4 rate
a
câte 525 lei)
1300 lei / an
(4 rate acâte
325 lei)
1600 lei / an (4 rate
a
câte 400 lei)

Studii universitare de licenţă

învăţământ la distanţă
Specializarea Interpretare muzicală - instrumente 2800 lei/an (4 rate a câte 700 lei)
/
canto
Specializarea Muzică
2600 lei/an (4 rate a cate 650 lei)
Pentru a doua specializare Interpretare Muzicală 2000 lei /an (4 rate a câte 500 lei)
(canto sau instrumente)
Pentru a doua specializare Muzică
2100 lei/an (4 rate a câte 525 lei)
Pentru an de completare Muzică
2100 lei/an (4 rate a câte 525 lei)
Pentru an de completare Interpretare muzicală
2800 lei/an (4 rate a cate 700 lei)

Studii universitare de masterat
învățământ cu frecvență, taxă în lei

- specializarea Artă muzicală
- specializările Compoziție, Muzicologie, Dirijat, Interpretare muzicală
(instrumente/canto), Artele spectacolului muzical

3800 lei /an (4
rate a câte
950 lei)
6000 lei / an (4
rate a câte
1500 lei)

Studii universitare de masterat

- toate specializările

învățământ cu frecvență redusă, taxă în lei
2500 lei/ an (4 rate a cate 625 lei)

Studii universitare de doctorat
- toate specializările

învățământ cu frecvență, taxă în lei
echivalentul a 5000 EUR /3 ani la cursul de schimb valutar al zilei

Program de studii psihopedagogice nivelul I de certificare pentru profesia
didactică
- program de studii psihopedagogice pentru obţinerea certificatului de
absolvire a D.S.P.P. nivel I - licență (cu taxă, învățământ cu frecvență
și la distanță)

704 lei în 2 rate a câte
352 lei

- program de studii psihopedagogice pentru obţinerea certificatului de
absolvire a D.S.P.P. nivel II-master (cu taxă, învățământ cu
frecvență) și nivel I – studii postuniversitare

50 lei / credit /
disciplină în două
rate

Discipline individuale facultative cu
taxă
- disciplina instrument/canto secundar (IF şi ID)

- modul muzică tradițională instrumentală
- modul muzică tradițională vocală
- modul jazz

- an I - 1120 lei/an (4 rate a câte
280 lei)
- an II - 1120 lei/an
(4 rate a câte
280 lei)
- an III - 1120 lei/an (4 rate a câte
280 lei)
- an IV - 560 lei/an
(2 rate a cate
280 lei)
- an I, II, III 500 lei/an (4 rate a câte
125 lei)
- an I, II, III 500 lei/an (4 rate a câte
125 lei)
- an I, II, III 500 lei/an (4 rate a câte
125 lei)

 aceste module se vor plăti
doar în cazul în care
solicitările depăsesc
capacitatea de bugetare

- module la linia cu predare în limba engleză

-an I,II,III,800 lei /an respectiv
1100 lei / anpentru
interpretare,canto (4 rate a cate 200
lei respectiv 275 lei)
*taxe valabile pentru studentii romani

- module la linia cu predare în limba engleză

- an I, II, III echivalentul a 250
euro /an Muzică respectiv 300
euro /an pentru interpretare/canto
(4 rate a câte 62.50 euro/75euro )
*taxa este valabila pentru studentii
străini

Pentru taxele de studii pe cont propriu valutar pentru candidații din state terțe UE a se vedea Ordonanța
Guvernului nr. 22 din 29 august 2009, cu completările și modificările ulterioare.

TAXE FINALIZARE STUDII
Studii universitare de licenţă – susținere licență
învățământ cu frecvență
- examen de licenţă (studii cu taxă)

inclusă în taxa de studii

- examen de licenţă pentru a doua specializare (cu taxă)
- repetarea examenului de licenţă

300 lei
960 lei pt. 2 probe; 480 lei pentru o
probă

Studii universitare de licenţă – susținere licență
învăţământ la distanţă
- examen de licenţă pentru absolvenţi ID
- examen de licenţă pentru candidaţi externi

960 lei
960 lei

studii universitare de masterat - susţinere disertaţie
- susţinere disertaţie (studii cu taxă)
- repetarea disertaţiei

inclusă în taxa de studii
960 lei

studii universitare de doctorat - susţinere teză de
doctorat
- susţinere teză de doctorat (studii cu taxă)

inclusă în taxa de studii

Termene de plată şi penalizări
- penalizări pentru neplata la termen a taxelor:
0,001 lei / zi de întârziere
rata I până la 29 octombrie 2020
Licență (învățământ cu frecvență și la distanță) și
rata II până la 18 decembrie 2020
master
rata III până la 19 februarie 2021
rata IV până la 21 aprilie 2021
D.S.P.P. nivel I-licență (învățământ cu frecvență și la
distanță) și nivel II-master:

rata I până la 22 februarie 2021
rata II până la 28 mai 2021

D.S.P.P. nivel I-studii postuniversitare:

rata I până la 21 aprilie 2021
rata II până la 28 mai 2021

Taxe pentru examene şi recuperări
- reexaminări şi examene de diferenţă pentru toate
disciplinele, conform numărului de credite
- reexaminări şi examene de diferenţă pentru disciplinele
componente ale D.S.P.P., conform numărului de credite
- taxă recuperare a unor activităţi practice, conform
numărului de credite
- taxă recuperare lucrări practice/seminarii conform
regulamentului Facultății de Interpretare Muzicală

1 credit = 45 lei (cu un plafon de
maxim 300 lei /disciplină)
1 credit = 70,4 lei pentru nivelul I
1 credit = 50 lei pentru nivelul II
1 credit = 50 lei pentru nivelul I
postuniversitar
1 credit = 45 lei (cu un plafon de
maxim 300 lei /disciplină)
200 lei/disciplină

Taxe pentru reînmatriculări, transferuri
- reînmatriculare pentru facultăţi şi departamente
- transfer de la AMGD la alte instituţii
- transfer de la alte instituţii la AMGD
- transfer între facultăţile AMGD
- transfer între specializările aceleiaşi facultăţi
- transfer de la IF la ID

200 lei
200 lei
50 lei
60 lei
50 lei
100 lei

Alte taxe
- înscriere la concurs pentru ocuparea unui post didactic
(pentru cadrele didactice interne se aplică o reducere de 50%)

- profesor
- 250 lei
- conferenţiar
- 200 lei
- lector
- 150 lei
- asistent şi preparator - 100 lei

- acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor
- înscriere la concursul pentru obţinerea gradului didactic I sau II
- taxă arhivare dosare absolvenți (cu aplicare din anul universitar
2017-2018)

300 lei
120 lei
200 lei

- eliberare situații școlare în regim de urgență (mai repede de trei
zile)

100 lei

Taxe pentru servicii
- cursuri de pregătire pentru admitere şi ore de specialitate
la cerere în afara planului de învăţământ

La învățământ cu frecvență:
- profesor
- 100 lei/oră
- conferenţiar
- 65 lei/oră
- lector
- 40 lei/oră
- asistent
- 22 lei/oră
- pianist acompaniator- 40 lei/oră
La învățământ la distanță:
- profesor
- 80 lei/oră
- conferenţiar
- 70 lei/oră
- lector
- 55 lei/oră
- asistent
- 55 lei/oră

- studiu individual pentru candidaţi în perioada
premergătoare admiterii:
- eliberare de adeverinţe cu informaţii din arhivă
- eliberare de adeverințe pentru dosar de pensionare etc.
(gratuit pentru angajați sau studenți ai AMGD)
- pentru adeverințe de autenticitate a actelor de studiu
- închirierea sălii studio – nivel minim
- închirierea sălilor 44, 59, sala de orgă
taxă de abilitare

- pian-orgă
- alte instrumente
40 lei
20 lei

- 5 lei/oră
- 2 lei/oră

100 lei
500 lei/oră
Reducere de 50% pentru parteneri
250 / oră, gratuit pentru parteneri
5985,6 lei

Taxe pentru actele de studii
- eliberarea diplomelor de licență/masterat în regim de
urgență, înainte de data de 30 aprilie a anului următor
anului în care s-a susținut examenul de finalizare a
studiilor
- eliberarea de duplicate după acte de studii (diplomă,
certificat de absolvire, supliment la diplomă, foaie
matricolă etc.)
- programe analitice, la cerere

- situaţie şcolară, la cerere
- taxă de arhivare, care se va percepe în situația în care
actul de studii rămâne neridicat de titular, la sediul
instituției, mai mult de 4 ani de la data susținerii
examenului de finalizare a studiilor

200 lei pentru un act

100 lei / act

- pachet cu 1-5 discipline: 100 lei
- pachet cu 5-10 discipline:
100+150=250 lei
- pachet peste 10
discipline:
100+150+200=450
lei
- gratuit până la acordarea
diplomei delicenţa/masterat;
- după acordarea diplomei: 100 lei
200 lei pentru un act însoțit de anexă

Taxe regie cămin (pe lună) –
Cluj str.
Albac
21
310 lei

Piatra
Neamţ

- cazare cămin pentru studenţi la buget
- cazare cămin studenţi la buget fii/fiice de cadre didactice
- cazare cămin pentru studenţi de la taxă
400 lei
- cazare pentru studenţi cetăţeni străini bursieri ai Statului
260 lei
Român
- cazare pentru studenţi cetăţeni străini nebursieri ai Statului
400 lei
Român
- cazare cămin pentru angajaţi AMGD
400 lei
- cazare cămin pentru colaboratori AMGD
400 lei
- cazare în cămin sezonier pentru studenţii de la ID
30 lei / zi
cazare in regim hotelier (in afara anului
universitar)
- cazare în cămin (studenţi)
30 lei / zi
- cazare în cămin (cadre didactice, aparţinători)
40 lei/zi
- cazare în cămin (studenţi, cadre didactice, aparţinători)
450 lei/lună
- cazare camere oaspeţi la sediul AMGD
Taxe aplicate la atelierul de
multiplicare
Copii A4 față
Copii A4 față-verso
Copii A3 față
Copii A3 față-verso

10 bani
20 bani
25 bani
50 bani

230 lei
300 lei
180 lei
300 lei
150 lei
300 lei
25 lei / zi
25 lei / zi
40 lei/zi

TAXE BIBLIOTECĂ
Taxă nerestituire la termen a unui volum uzual

1 RON/zi/volum

Taxă nerestituire la termen a unui volum documentar sau
unicat

Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de
bibliotecă

Taxă pierdere legitimație de Bibliotecă

5 RON/zi/volum
Recuperarea fizică a unor
documenteidentice (originale)
sau prin achitareavalorii de
inventar a documentului,
actualizată cu aplicarea
coeficientuluide inflaţie la zi,
la care se adaugă o sumă
echivalentă cu de până la 5 ori
faţă de preţul astfel
calculat
5 RON/ legitimație

Cercetări bibliografice din resursele bibliotecii

20 RON

Taxă pentru cercetătorii externi – 1 lună

10 RON

Taxă pentru cercetătorii externi – 6 luni

25 RON

Taxă pentru cercetătorii externi – 1 an (calendaristic)

40 RON

Taxă pentru absolvenţii din anul curent, care se pregătesc
pentru diferite concursuri: titularizare, definitivat, grade
15 RON
didactice, admitere la master sau doctorat) - Tarif pe
perioada de vară (trei luni)
Taxe Studioul
Acustic
Inregistrare video
- personal AMGD - 0.5 lei/minut inregistrat
- colaboratori - 0.75 lei/minut inregistrat
Înregistrările audio, video și/sau
sonorizări înafara incintei Academiei de
Muzică „Gheorghe Dima” nu includ
transportul aparaturii și plata personalului
tehnic.
Inregistrare video cu un aparat
Inregistrare audio

- personal AMGD - 1.5 lei/minut inregistrat
- colaboratori și instituții similare
- formații camerale până la 5 persoane – 0.4
Euro/minut inregistrat
- formații peste 5 persoane – 1 Euro/minut
inregistrat

Sonorizare

- personal AMGD - 0.8 lei/minut
- colaboratori - 1.3 lei/minut

Duplicare CD
Materialele din fonoteca Studioului
Acustic nu se copiază decât în regim de
exemplificări; duplicarea
materialelor solicitantului se fac pe
răspunderea legală exclusivă a acestuia.
Duplicare DVD
Editare primară video pe DVD

- personal AMGD, colaboratori - 2 lei/bucată

Editare audio pe CD
Ilustrație audio pe CD/video pe DVD
Copie audio din sistem analogic in digital
fără editare (MC, minidisc pe CD)
Studioul Acustic nu deține dar poate
inregistra de pe un astfel de aparat adus de
solicitant.
Copie video din sistem analogic in digital
fără editare (VHS, VHS-C pe DVD)
Restaurare audio (pe CD)
Realizare copertă CD/DVD alb-negru
Realizare copertă CD/DVD color

- personal AMGD, colaboratori - 3 lei/bucată
- personal AMGD - 0.3 lei/minut pe timp de lucru
- colaboratori – 0.6 lei/minut pe timp de lucru
- personal AMGD - 0.3 lei/minut pe timp de lucru
- colaboratori – 0.6 lei/minut pe timp de lucru
- personal AMGD, colaboratori - 3 lei/minut
- personal AMGD - 0.3 lei/minut
- colaboratori - 0.5 lei/minut

- personal AMGD - 0.2 lei/minut
- colaboratori - 0.3 lei/minut
- personal AMGD - 0.4 lei/minut
- colaboratori - 0.6 lei/minut
- personal AMGD - 1 leu/pagină
- colaboratori - 1.5 lei/pagină
- personal AMGD - 1.5 lei/pagină
- colaboratori - 2 lei/pagină

Preşedintele Senatului
Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

