MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII
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

MANUAL DE CALITATE

2020

Cuprins
POLITICA ANMGD ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ------------------------------------------------------ 4
1. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (SMC) LA
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ ,,GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA------------------- 5
1.1. Sistemul de management al calităţii ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.1.1.
Descrierea SMC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.1.2. Controlul şi supravegherea calităţii ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.2. Monitorizarea ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.2.1. Domeniu de utilizare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.2.2. Competenţe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.2.3. Trasabilitate ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.2.1.
Conducerea facultăţii/departamentului --------------------------------------------------------------------------------- 6
1.3. Controlul proiectării--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.3.1.
Domeniu de utilizare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.3.2.
Competenţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.4. Controlul documentelor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.1.
Domeniu de utilizare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.2.
Competenţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.3.
Revizuirea documentelor ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.4.
Emitere şi distribuire ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.5.
Durata de păstrare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
1.5. Măsuri de corecţie şi prevenţie ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
1.5.1.
Domeniu de utilizare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.5.2.
Terminologie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.5.3.
Competenţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.5.4.
Măsuri de corecţie şi prevenire -------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.6. Auditul intern al calităţii --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.6.1.
Domeniu de utilizare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.6.2.
Competenţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
1.7. Auditul calităţii: obiective, planuri, rapoarte, corecţii ------------------------------------------------------------------------ 9
1.7.1.
Obiectivele evaluării interne a calităţii ----------------------------------------------------------------------------------- 9
1.7.2.
Desfăşurarea procesului de evaluare internă a calităţii ------------------------------------------------------------- 9
1.8. Titlu, obiect şi domeniu de aplicare ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1.8.1.
Titlu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
1.8.2.
Scop ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1.8.3.
Domeniu de aplicare -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2. DOMENII ŞI PROCEDURI DE ASIGURARE A CALITĂŢII -------------------------------------12
2.1. Domenii de implementare a SMC ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

2

2.2. Proceduri în activitatea didactică ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI GESTIONAREA MANUALULUI CALITĂŢII ------------14
3.1. Documente de referinţă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
3.2. Gestionarea manualului calităţii: elaborare, aprobare, revizuire, difuzare, păstrare, confidenţialitate ---- 14

A. ANEXE LA REGULAMENTUL SMC ----------------------------------------------------------------15
A. 1. Responsabilităţi şi atribuţii privind asigurarea calităţii la nivelul facultăţilor --------------------------------------- 15
A.2. Responsabilităţi şi atribuţii pentru asigurarea calităţii în domeniul administrativ --------------------------------- 16
A.3. Responsabilităţi şi atribuţii pentru asigurarea calităţii în domeniul financiar-contabil --------------------------- 17
B. Instrumente de culegere și centralizare a informațiilor ----------------------------------------------------------------------- 18
C. Proceduri în activitatea didactică ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

3

Politica ANMGD în domeniul calităţii
Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” funcţionează ca instituţie de profesionalizare în
domeniul muzical de un număr însemnat de ani, cu certe rezultate recunoscute pe plan naţional şi
internaţional. Cu toate acestea, atractivitatea şi competitivitatea pe piaţa universitară nu mai pot fi
asigurate fără preocupări susţinute şi explicite pentru menţinerea şi creşterea calităţii serviciilor
educaţionale oferite beneficiarilor.
Preocupări pentru creşterea calităţii şi dezvoltarea unor mecanisme interne de control şi evaluare
există de câţiva ani, respectiv, odată cu promovarea Legii calităţii, şi ele s-au intensificat după aplicarea
sistemului Bologna în studiile de licenţă şi masterat.
Este nevoie la ANMGD de intervenţii mai explicite, mai sistematice, mai operative de gestionare
a calităţii în scopul eficientizării tuturor activităţilor instituţiei. În acest scop, s-a propus spre aprobare
Biroului Senatului o nouă perspectivă de abordare a calităţii şi organizare a serviciilor responsabile cu
această importantă misiune.
Premise ale asigurării calităţii
a) Legea cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii în instituţiile de învăţământ (2005) a criteriilor şi
metodologiilor de evaluare internă şi externă elaborate de ARACIS.
b) Programul de dezvoltare strategică a ANMGD care cuprinde şi măsuri de asigurare şi creştere a
calităţii.
c) Programul de asigurare a calităţii în ANMGD (2014).
d) Indicatori şi repere de asigurare a calităţii în instituţie.
e) Nevoia de creştere a atractivităţii şi competitivităţii pe piaţa naţională şi internaţională.
Criterii de calitate în instituţiile de învăţământ superior
Stabilirea criteriilor de calitate are în vedere dimensiunile multiple ale activităţii universitare şi
rezultă din experienţa instituţiilor europene în acest sens dar şi din nevoile de astăzi cu privire la
competitivitate. Constituite ca un ansamblu integrat, criteriile sunt de natură să stimuleze dezvoltarea
instituţională pe dimensiunea calităţii atât în plan organizatoric cât şi din perspectivă funcţională. Aceste
criterii sunt:
Consacrarea legală a autonomiei universitare şi asumarea acesteia cu răspundere.
Stabilirea explicită a misiunii şi obiectivelor instituţiei şi programelor prin documente proprii (cartă,
strategii, programe operaţionale).
Accesibilitate nediscriminatorie şi transparentă pentru beneficiari.
 Calitatea Curriculei.
 Calitatea corpului didactic academic.
 Feed-back permanent în relaţia cu studenţii şi receptivitate faţă de propunerile pertinente
optimizatoare.
 Flexibilitatea organizării.
 Calitatea infrastructurii şi nivelul echipării cu materiale şi mijloace didactice.
 Comunicarea cu angajatorii şi disponibilitatea de adaptare la cerinţele pieţei muncii.
 Competitivitate ştiinţifică şi de creaţie în raport cu alte instituţii de profil şi criteriile internaţionale
de evaluare a producţiei ştiinţifice şi artistice.
 Sistemul de Management al Calităţii.
 Nivelul pragmatismului şi inovaţiei în producţia de specialitate.
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1. Organizarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) la
Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
1.1.

Sistemul de management al calităţii

Scopul secţiunii
Scopul acestei secţiuni este acela de a descrie sistemul de management al calităţii din instituţie sub
aspectul structurii şi funcţionalităţii lui precum şi de a asigura implementarea şi respectarea lui.
1.1.1. Descrierea SMC
Asigurarea calităţii este o necesitate în condiţiile societăţii concurenţiale şi evoluţiei spre o
societate a cunoaşterii în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene. Responsabilitatea asigurării
calităţii revine fiecărei instituţii de învăţământ superior la nivel strategic şi fiecărei
facultăţi/departament/personal sub aspect operaţional.
Sistemul de Management al Calităţii face parte integrantă din planul strategic al Academiei şi se
regăseşte ca un capitol distinct în toate planurile operaţionale. Asigurarea calităţii se realizează prin
intermediul următoarelor structuri:
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, structură creată conform Legii calităţii şi coordonată de un
prorector.
Comisia Centrală este alcătuită din președinte, vicepreşedinte şi 5 membri şi funcţionează conform
unui regulament propriu. Sarcinile comisiei vizează: evaluarea programelor de asigurare a calităţii în
fiecare structură instituțională, monitorizarea programelor, semnalarea abaterilor de calitate, formularea
de propuneri de îmbunătăţire, elaborarea de instrumente de proiectare, monitorizare, evaluare, coordonare
a comisiilor de audit intern de la nivelul facultăţilor. Elaborează anual un raport de evaluare obiectiv şi
argumentat.
Comisii de Calitate la nivelul facultăţilor/departamentelor coduse de Decanii Facultăţilor (FT,
FIM) /director de departament (EPN), care elaborează programe, măsuri specifice de asigurare a calităţii,
implementează programele de calitate, semnalează nevoile de optimizare şi face propuneri de
îmbunătăţire a calităţii şi managementului calităţii.
Prorectorul responsabil cu asigurarea calităţii coordonează şi conduce operativ toate structurile.
1.1.2. Controlul şi supravegherea calităţii
Supravegherea şi controlul calităţii se realizează pe baza procedurilor stabilite şi aprobate. El
vizează gradul satisfacerii condiţiilor de calitate care trebuie îndeplinite în diferitele activităţi ale
instituţiei. Structurile abilitate îşi vor desfăşura activitatea de supraveghere şi control pe bază de
instrucţiuni scrise şi vor avea acces la toate informaţiile necesare.
Demonstrarea calităţii
Demonstrarea calităţii se face pe baza documentelor de auditare internă realizate de structurile
învestite cu responsabilităţi în această direcţie. Persoanele care realizează auditul nu trebuie să fie direct
implicate în activităţile pe care le evaluează.
Planificarea calităţii
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Planificarea calităţii trebuie să fie concordantă cu planul strategic al ANMGD şi să se obiectiveze
în instrumente operaţionale realiste şi flexibile. Prin intermediul procedurilor orientate spre proces,
planificarea trebuie să servească la creşterea continuă a calităţii.

1.2.

Monitorizarea

Scopul secţiunii
Secţiunea se referă la modalităţile de identificare şi urmărire a documentelor referitoare la studenţi
şi la procesul educaţional.
1.2.1. Domeniu de utilizare
Domeniul de utilizare îl reprezintă toate activităţile specifice procesului educaţional, de la
admitere la susţinerea licenţei şi masteratului.
1.2.2. Competenţe
Secretariatele, titularii de discipline şi managerii structurilor Academiei răspund de corectitudinea
şi integralitatea informaţiilor şi documentelor furnizate SMC.
1.2.3. Trasabilitate
Se referă la documentele şi circuitul acestora în interiorul Academiei precum şi la urmărirea
traseului educaţional al studenţilor prin registre matricole, registre de evidenţă, carnete de student, alte
forme, dacă există.
1.2.1. Conducerea facultăţii/departamentului
Conducerea facultăţilor/departamentelor este responsabilă de implementarea SMC, aplicarea
măsurilor corective/optimizatoare, asigurarea permanentă a calităţii.

1.3.

Controlul proiectării

Scopul secţiunii
Această secţiune descrie modul în care trebuie gestionate activităţile didactice existente precum și
cele noi propuse, astfel încât să fie concordante cu obiectivele strategice, obiectivele specifice domeniului
şi cu politica de asigurare a calităţii în Academie.
1.3.1. Domeniu de utilizare
Controlul proiectării vizează toate activităţile didactice realizate la nivelul facultăţilor,
departamentelor precum şi la nivelul serviciilor.
1.3.2. Competenţe
Controlul proiectării este realizat după cum urmează:
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Titularii de discipline proiectează activităţile didactice cu respectarea cerinţelor de calitate şi a
standardelor naţionale în domeniu. Ei răspund de realizarea, verificarea şi avizarea activităţilor
propuse.
Managerii facultăţilor răspund de orientarea şi dezvoltarea specializărilor pe care le conduc.
Dezvoltarea trebuie să aibă în vedere standardele de calitate, cerinţele beneficiarilor şi cerinţele pe
piaţa muncii. Ei asigură şi evaluarea proiectelor de noi activităţi didactice.
Consiliile Facultăţilor sunt responsabile cu monitorizarea programelor de studiu, evaluarea
internă a propunerilor de acreditare sau dezvoltarea de noi programe educaţionale.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează şi armonizează proiectele de
dezvoltare venite de la facultăţi, valorifică rezultatele evaluării şi face propuneri pentru anul
universitar imediat următor.

1.4.

Controlul documentelor

Scopul secţiunii
Secţiunea descrie modul în care sunt verificate, aprobate, distribuite, modificate şi introduse în
structuri documentele privind SMC.
1.4.1. Domeniu de utilizare
Domeniul de utilizare cuprinde toate documentele care sunt necesare în SMC şi sunt prevăzute de
manualul Calităţii. Copii ale documentelor privind calitatea sunt înaintate CEAC, înregistrate cu date de
identificare (de unde vine, subiectul, data intrării, data ieşirii) şi păstrate organizat conform termenelor
prevăzute.
1.4.2. Competenţe
Se referă la persoanele care elaborează, verifică, avizează documentele calităţii. Ele trebuie
întocmite în concordanţă cu cerinţele interne şi cu cele externe atunci când este cazul. Fiecare document
va purta semnăturile celor care l-au elaborat, verificat, avizat precum şi datele la care s-au realizat
respectivele operaţii, într-o casetă, la finalul documentului.
1.4.3. Revizuirea documentelor
Documentele pot fi revizuite periodic devenind astfel ,,documente revizuite”. Revizuirea trebuie
realizată de structura care a propus documentul. Verificarea, aprobarea se realizează la fel ca în cazul
elaborării documentului original.
1.4.4. Emitere şi distribuire
Toate documentele sunt emise sub sigla ANMGD care răspunde şi de indicarea numărului de
ordine al reviziei. Distribuirea lor se face de către instituţie prin intermediul serviciului administrativ.
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1.4.5. Durata de păstrare
Documentele SMC au o durată de păstrare prestabilită de 4 ani. Locul de păstrare este cel indicat
în diferitele secţiuni ale manualului. În principiu, documentele originale se păstrează la nivelul
facultăţilor, respectiv a celor care le-au elaborat şi aplicat. Sinteze, rapoarte, analize, propuneri şi unele
documente special menţionate vor fi păstrate de către CEAC.

1.5.

Măsuri de corecţie şi prevenţie

Scopul secţiunii
Această secţiune vizează reglementarea măsurilor care se impun a fi luate pentru corectarea
erorilor, înlăturarea cauzelor care generează erori şi evitarea repetării lor.
1.5.1. Domeniu de utilizare
Procesele de predare-învăţare de la toate disciplinele prevăzute în programele de studii, în funcţie
de specificul lor şi necesităţile de pregătire ale studenţilor.
1.5.2. Terminologie
Măsurile de corecţie se referă la corectarea cauzelor care generează abateri de la calitate. Ele vor fi
rezultatul unor analize periodice şi consultării factorilor implicaţi.
Măsurile de prevenţie se bazează pe anticiparea unor posibile cauze generatoare de abateri de la
calitatea optimă a predării-învăţării.
1.5.3. Competenţe
Măsurile corective şi de prevenire a disfuncţiilor de la cerinţele calităţii sunt de competenţa
conducerii facultăţii/departamentului care trebuie să le identifice şi să propună măsuri ameliorative.
1.5.4. Măsuri de corecţie şi prevenire
Sunt hotărâri interne ale facultăţii/departamentului adoptate pe baza sesizării unor cauze sau
situaţii de risc, punctual pentru fiecare situaţie apărută. Conducătorul CEAC poate interveni în calitate de
consultant.

1.6.

Auditul intern al calităţii

1.6.1. Domeniu de utilizare
Toate activităţile sunt prevăzute de către Sistemul de Management al Calităţii în programul
instituţiei de asigurare a calităţii.
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1.6.2. Competenţe
Evaluarea calităţii este realizată de conducerea facultăţii/departamentului pe baza rapoartelor de
evaluare şi a informaţiilor specifice obţinute prin instrumentele proprii de monitorizare.
CEAC realizează auditarea internă, pe baza programului anual, prin analiza informaţiilor primite
de la structurile investite cu monitorizarea calităţii în facultăţi/departamente. De asemenea, poate propune
auditări interne speciale, în caz de necesitate, chiar cu auditori calificaţi.

1.7.

Auditul calităţii: obiective, planuri, rapoarte, corecţii

Autoevaluarea, asumarea responsabilităţii pentru calitatea activităţilor desfăşurate reprezintă o
necesitate în condiţiile competiţiei naţionale şi internaţionale. Această necesitate trebuie corelată cu
preocuparea sistematică pentru dezvoltarea propriilor mecanisme interne de evaluare şi implementare a
cerinţelor de calitate. Activităţile CEAC şi ale structurilor de calitate din facultăţi/departamente urmăresc
îndeplinirea criteriilor şi standardelor ARACIS, în conformitate cu metodologia de evaluare externă
propuse de aceasta.
1.7.1. Obiectivele evaluării interne a calităţii
 Crearea premiselor pentru atingerea standardelor de calitate prevăzute în metodologia de
evaluare externă a ARACIS.
 Elaborarea de instrumente eficiente de monitorizare, evaluare şi implementare a calităţii în
toate structurile funcţionale ale Academiei.
 Sprijinirea facultăţilor/departamentelor în elaborarea procedurilor specifice de asigurare a
calităţii.
 Corectarea şi prevenirea disfuncţiilor existente şi posibile.
 Dezvoltarea continuă pe dimensiunea calităţii a tuturor activităţilor desfăşurate în instituţie.
1.7.2. Desfăşurarea procesului de evaluare internă a calităţii
Evaluarea internă are în vedere obiectivele stabilite prin planul strategic şi planurile operaţionale
şi se desfăşoară conform etapelor următoare:
Pregătirea evaluării
- plan de evaluare (domeniu de aplicare, obiective, criterii, documente de referinţă);
- stabilirea şi organizarea echipei care va realiza evaluarea;
- stabilirea instrumentelor operative de lucru.
Realizarea evaluării
- prezentarea intenţiilor, obiectivelor, instrumentelor, echipei conducerii facultăţii/departamentului care
vor fi supuse evaluării interne;
- analiza calităţii pe dimensiunile anunţate, pe baza instrumentelor de culegere a informaţiilor
(documente, observare directă, chestionare, interviuri, etc.);
- prezentarea unui raport preliminar cu rezultatele obţinute conducerii unităţii evaluate. Elaborarea
raportului final de evaluare
- este responsabilitatea coordonatorului echipei de evaluatori;
- acesta va conţine concluziile privind îndeplinirea criteriilor de calitate şi măsuri corective
corespunzătoare;
- înmânarea raportului conducerii unitatăţii evaluate şi, după caz, conducerii Academiei.
Urmărirea implementării măsurilor corective
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- revine echipei care a realizat evaluarea şi conducerii unităţii respective.
Evaluarea internă a calităţii, la oricare dintre structurile funcţionale ale instituţiei, trebuie să vizeze
cele trei dimensiuni ale standardelor ARACIS, respectiv: capacitate instituţională, eficacitate
educaţională, managementul calităţii. Acestea vor fi evaluate în conformitate cu răspunderile care revin
diferitelor structuri pe dimensiunile menţionate. Aspectele care vor fi supuse evaluării sunt:
a) Programele de studii
 respectarea raportului optim între disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative;
 relevanţa ştiinţifică şi profesională a programelor de studii;
 funcţionalitatea programelor de studiu sub aspectul structurii, modului de prezentare, diferenţierii
pe forme de învăţământ, accesibilităţii;
 calitatea predării, gradul de modernizare a strategiilor de predare, asigurarea caracterului formativ;
 metode, criterii de evaluare şi notare a rezultatelor studenţilor, difuzarea anticipată a acestora;
 criterii de admitere la diferitele programe de studiu;
 modul de realizare a practicii profesionale sub aspectul organizării, monitorizării şi îndrumării din
partea mentorilor;
 disponibilitatea resurselor de învăţare;
 programe de stimulare şi recuperare;
b) Elaborarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de studii
 existenţa metodologiei de elaborare, aprobare, revizuire a programelor;
 documentele de aprobare şi revizuire periodică;
 corespondenţa dintre diplome şi calificări.
c) Rezultatele învăţării
 valorificarea pregătirii pe piaţa muncii prin integrare într-o proporţie acceptabilă;
 valorificarea pregătirii prin continuarea studiilor la nivel masteral şi doctoral;
 nivelul de satisfacţie al studenţilor;
 centrarea pe student a activităţilor didactice;
 orientarea în carieră a studenţilor.
d) Calitatea corpului academic şi administrativ
 raportul cadre didactice/studenţi;
 autoevaluarea şi evaluarea colegială;
 evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
 evaluarea cadrelor didactice de către managementul instituţiei.
e) Producţia artistică şi de cercetare
 proiectarea, realizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice şi de specialitate;
 numărul şi calitatea producţiilor artistice;
 impactul rezultatelor în comunitatea locală, academică, internaţională.
f) Activitatea financiară
 bugetul de venituri şi cheltuieli;
 proporţia alocării resurselor pe diferite capitole;
 bugetul alocat dezvoltării materiale.
g) Capacitatea instituţională
 misiune, obiective, integritate academică;
 sistemul de conducere;
 planul strategic;
 eficienţa administrativă;
 baza materială;
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 servicii studenţeşti.
h) Managementul calităţii
 existenţa şi funcţionarea structurilor şi serviciilor de asigurare a calităţii;
 existenţa şi aplicarea unor regulamente proprii;
 corespondenţa diplome-calificări;
 existenţa şi aplicarea de proceduri proprii de monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii;
 baza de date şi informaţii;
 informarea publică;
 instrumente proprii de colectare şi difuzare a informaţiilor privind calitatea activităţilor.

1.8.

Titlu, obiect şi domeniu de aplicare

1.8.1. Titlu
Manualul Calităţii
1.8.2. Scop
Manualul descrie cerinţele minimale privind SMC din cadrul Academiei Naționale de Muzică
,,Gheorghe Dima” şi are câteva obiective prioritare:
 să descrie cerinţele SMC, în conformitate cu standardele ISO, astfel încât să orienteze activităţile
de profil, să poată fi consultat de către beneficiari şi de către organele de certificare;
 să ofere puncte de referinţă pentru organizarea activităţilor SMC în toate structurile instituţiei;
 să contribuie la eficientizarea tuturor activităţilor printr-un SMC constructiv, punctual şi operativ;
 să ajute personalul implicat în SMC şi întreg personalul Academiei să înţeleagă criteriile şi
activităţile de asigurare şi evaluare a calităţii.
1.8.3. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului Manual al Calităţii se adresează tuturor structurilor funcţionale din
Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” care au responsabilităţi în asigurarea calităţii cu privire
la toate tipurile de activităţi desfăşurate. El defineşte reperele politicii de asigurare a calităţii, obiectivele
urmărite şi procedurile operaţionale de monitorizare şi evaluare.
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2. Domenii şi proceduri de asigurare a calităţii
2.1.

Domenii de implementare a SMC

Sistemul de Management al Calităţii se aplică tuturor domeniilor funcţionale din ANMGD prin
acţiuni şi instrumente diferenţiate, în funcţie de specificul activităţii fiecărui domeniu.

2.2.

Proceduri în activitatea didactică

Textele procedurilor se găsesc la Anexa C.
COD PROCEDURĂ
P-ANMGD-CD-01

DENUMIRE PROCEDURĂ
Procedură privind evaluarea colegială a cadrelor didactice

P-ANMGD-CD-02
P-ANMGD-CD-03

Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Procedură privind recrutarea cadrelor didactice și de cercetare asociate din
rândul specialiștilor de prestigiu național și internațional
Procedură privind monitorizarea și perfecționarea activităților cadrelor
didactice, de cercetare și auxiliar implicat în programele de studii universitare

P-ANMGD-CD-04

P-ANMGD-PST-03

Procedură privind evaluarea periodică a cadrelor didactice de către
management
Procedură pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a
posturilor didactice pe perioadă nedeterminată
Procedură privind organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în
cariera didactică
Procedură privind monitorizarea programelor de studiu
Procedură de analiză a rezultatelor evaluărilor studenților la examene, verificări
și activități de performanță
Procedură privind elaborarea planurilor de învățământ

P-ANMGD-PST-04
P-ANMGD-PST-05

Procedură privind evaluarea internă a programelor de studii
Procedură privind organizarea activităților didactice

P-ANMGD-PST-06

P-ANMGD-STD-01

Proceduri de lucru pentru desfășurarea online a presusținerilor și susținerilor
tezelor de doctorat pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020 și a
menținerii restricțiilor de socializare
Procedură privind monitorizarea carierei absolvenților

P-ANMGD-STD-02
P-ANMGD-STD-03

Procedură de organizare și desfășurare a examenelor de admitere în ANMGD
Procedură privind evaluarea studenților la examene/verificări

P-ANMGD-STD-04

Procedură privind promovarea studentului dintr-un an de studii în altul

P-ANMGD-STD-05

Procedură privind promovarea a doi ani de studii într-un singur an pentru
nivelul licență

P-ANMGD-STD-06

Procedură privind contestarea de către studenți a rezultatelor evaluărilor

P-ANMGD-STD-07

Procedură de echivalare a creditelor ECTS

P-ANMGD-CD-05
P-ANMGD-CD-06
P-ANMGD-CD-07
P-ANMGD-PST-01
P-ANMGD-PST-02
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P-ANMGD-STD-08
P-ANMGD-STD-09
P-ANMGD-STD-10
P-ANMGD-STD-11
P-ANMGD-STD-12
P-ANMGD-STD-13
P-ANMGD-ETI-01
P-ANMGD-ETI-02
P-ANMGD-AUX-01
RU.PLP.18.01

Procedură privind soluționarea reclamațiilor și sesizărilor formulate de către
studenți
Procedură privind colectarea și analiza feedback-ului studenților
Procedură de finalizare a studiilor de licență
Procedură de transfer al studenților
Procedură privind procesul de predare-învățare pentru studenți cu nevoi
speciale
Procedură privind consilierea procesului de predare-învățare
Procedura de implementare a testării antiplagiat la licență și master
Procedura de semnalare a abaterilor în activitatea academică
Proceduri acces bibliotecă și acces la resurse electronice de învățare
Procedură de lucru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din categoria personalului didactic auxiliar și
nedidactic

13

3. Documente de referinţă şi gestionarea manualului calităţii
3.1.






Documente de referinţă

Manualul calităţii este elaborat pe baza următoarelor documente de referinţă:
Legea Învăţământului nr. 1/2011
O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ
Ordinul nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior
Carta Academiei Naționale de Muzică ,,Gh. Dima”
Planul strategic de dezvoltare instituţională al ANMGD

3.2.

Gestionarea manualului calităţii: elaborare, aprobare, revizuire,
difuzare, păstrare, confidenţialitate

Manualul calităţii este elaborat de către CEAC sau de către persoane calificate numite de Rectorul
Academiei.
Manualul trebuie vizat de către Prorectorul responsabil cu activitățile didactice şi avizat de către
Rector prin semnare şi ştampilare pe lista de control a manualului.
Orice modificare a manualului înseamnă o revizie şi va fi notată ca atare.
Modificarea în proporţie de peste 30% a conţinutului manualului duce la elaborarea unei noi ediţii.
Manualul se multiplică, pentru difuzare, într-un număr de exemplare aprobat de către rector.
Difuzarea manualului este controlată prin Lista de difuzare în care se specifică unde se află fiecare
exemplar.
Păstrarea este responsabilitatea celor care au primit manualul prin difuzare. Exemplarul 0 se
păstrează de către Prorectorul responsabil cu calitatea, se trece în Registrul de evidenţă al SMC şi tot el
are responsabilitatea arhivării.
Scoaterea din uz a manualului se face la propunerea Prorectorului responsabil cu activitățile
didactice cu acceptul prealabil al Rectorului.
Manualele scoase din uz se păstrează prin arhivare.
Manualul calităţii şi documentele SMC sunt proprietatea ANMGD iar multiplicarea şi difuzarea
lor este permisă numai cu acordul Prorectorului responsabil cu calitata. Acesta răspunde de gestionarea
manualului şi a tuturor documentelor de management al calităţii.
Revizuit Septembrie 2018
Preşedinte CEAC,
Prof. univ.dr.Veronica-Marta Negreanu

Aprobat
RECTOR,
Prof.univ. de.Vasile JUCAN

Revizuit septembrie 2020,
Preşedinte CEAC,
Prof. univ.dr.Veronica-Marta Negreanu
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Anexe

A. Anexe la Regulamentul SMC
A. 1. Responsabilităţi şi atribuţii privind asigurarea calităţii la nivelul
facultăţilor
1. Organizează o bază de date cuprinzătoare asupra specializărilor din facultate care să includă: planuri de
învăţământ pentru toate specializările, programe analitice ale cursurilor, evoluţia numărului de
studenţi, rata promovabilităţii, rata abandonului, performanţe, alte situaţii.
2. Proiectează Planuri anuale de asigurare a calităţii întocmite în conformitate cu planul general al
Academiei dar adaptat specializărilor.
3. Stabileşte standarde proprii şi indicatori de performanţă care să orienteze activitatea în domeniu sub
aspectul calităţii.
4. Elaborează instrumente de monitorizare, asigurare, menţinere şi evaluare a calităţii la nivelul facultăţii,
aprobate de conducerea acesteia şi implementate (documente scrise care să ateste toate acestea).
5. Analizează periodic (anual) planurile de învăţământ şi programele analitice, fac propuneri de
îmbunătăţire, dacă este cazul.
6. Evaluează periodic (cel puţin anual) toate specializările sub raportul calităţii pregătirii studenţilor.
7. Ţine evidenţa progresului studenţilor, propune programe de recuperare sau pregătire specială pentru
performanţă.
8. Monitorizează absolvenţii privind absorbţia pe piaţa muncii.
9. Promovează relaţii de colaborare şi schimburi reciproce cu specializări similare din ţară sau străinătate.
10. Întocmeşte anual un raport asupra calităţii la nivelul facultăţii şi propune soluţii de optimizare.
11. Instruieşte personalul asupra cerinţelor de asigurare, menţinere şi optimizare a calităţii serviciilor
prestate.
12. Elaborează orice alte situaţii asupra calităţii solicitate de CEAC sau conducerea AMGD.
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A.2. Responsabilităţi şi atribuţii pentru asigurarea calităţii în domeniul
administrativ
1. Elaborează anual un plan de îmbunătăţire a bazei materiale a Academiei potrivit posibilităţilor
financiare şi priorităţilor indicate de conducerea instituţiei.
2. Asigură întreţinerea şi funcţionalitatea bazei materiale şi a dotărilor specifice.
3. Gestionează întreaga bază de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi ţine evidenţa acestora în
conformitate cu prevederile legale.
4. Propune casarea obiectelor de inventar deteriorate, uzate moral şi fizic şi asigură documentaţia
corespunzătoare.
5. Se preocupă de achiziţia mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar cu respectarea legislaţiei în vigoare.
6. Efectuează periodic (cel puţin semestrial) controale cu privire la starea întregii baze materiale,
consemnează cele constatate în documente special concepute (proces-verbal, raport de control, etc.) şi
ia măsuri de reparare, înlocuire, recondiţionare.
7. Numeşte un responsabil cu calitatea la nivelul departamentului care va monitoriza şi evalua activităţile.
8. Stabileşte standarde proprii şi indicatori de performanţă care să orienteze activitatea în domeniu sub
aspectul calităţii.
9. Propune acţiuni şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii în domeniul administrativ.
10. Elaborează anual un raport asupra calităţii activităţii în sectorul aferent.
11. Colaborează cu CEAC şi celelalte structuri ale SMC în vederea asigurării şi menţinerii calităţii în
activitatea specifică.
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A.3. Responsabilităţi şi atribuţii pentru asigurarea calităţii în domeniul
financiar-contabil
1. Elaborează anual Bugetul de venituri şi cheltuieli al Academiei potrivit resurselor bugetare şi
extrabugetare de care dispune.
2. Gestionează cu responsabilitate şi în spiritul legislaţiei financiar-contabile bugetul instituţiei astfel încât
să acopere necesităţile de funcţionare la parametri normali.
3. Propune anual taxele percepute pentru diferite servicii calculate în funcţie de costurile reale şi de
practicile din alte instituţii similare. Taxele propuse trebuie fundamentate şi aprobate de către Senat.
4. Asigură transparenţa exerciţiului bugetar prin raportări anuale care trebuie făcute publice.
5. Stabileşte standarde proprii şi indicatori de performanţă care să orienteze activitatea în domeniu sub
aspectul calităţii.
6. Numeşte un responsabil cu calitatea pe departament care va asigura monitorizarea şi evaluarea prin
instrumente specifice domeniului.
7. Propune acţiuni şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii în domeniul financiar-contabil.
8. Elaborează anual un raport asupra calităţii activităţii în sectorul aferent.
9. Colaborează cu CEAC şi celelalte structuri ale SMC în vederea asigurării şi menţinerii calităţii în
activitatea specifică.
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B. Instrumente de culegere și centralizare a informațiilor
Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

TABEL CENTRALIZATOR DE EVALUARE COLEGIALĂ
Cadrul didactic evaluat....................................................................
Pentru perioada................................................................................

Domenii de
evaluare
Activitate
didactică

Itemi de evaluare

Evaluator
1

Evaluator
2

Evaluator
3

Medie
punctaj

Calitatea portofoliului didactic
Abilităţi de comunicare
Relaţii cu studenţii
Procedură şi criterii de examinare
Activitate
Publicaţii
de
Implicare în proiecte/granturi
cercetare
Elaborare materiale suport
Spectacole, concerte, înregistrări
Activitate
Îndeplinirea sarcinilor administr.
administr.
Implicarea în activităţi ocazionale
Media generală

Evaluator 1………………………………………………..
Evaluator 2………………………………………………..
Evaluator 3………………………………………………..

………………………
………………………
…………………........

Şef de catedră/departament
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RAPORT DE EVALUARE COLEGIALĂ

Cadrul didactic evaluat.................................................................................................................
Gradul didactic.............................................................................................................................
Facultate/catedra/departament......................................................................................................
.
Discipline
predate..........................................................................................................................
A) Activitatea didactică
Itemi de evaluare
Planificarea şi structurarea cursului, obiectivele urmărite
Metode folosite, gestionarea timpului
Conţinut ştiinţific/artistic (acoperirea tematicii, actualitatea
bibliografiei, relevanţa conţinutului, utilitatea în formare)
Comunicare (claritate, retorică, argumentare)
Relaţii cu studenţii (disponibilitate, receptivitate la opiniile
studenţilor, valorificarea potenţialului individual)
Procedura şi criteriile de evaluare

F.bine

Bine

Mediu

Slab

B) Activitatea de cercetare/producţie artistică
Itemi de evaluare

Cantitate

Publicaţii relevante în domeniul de specialitate (ISBN; ISSI)
Participare la manifestări ştiinţifice
Înregistrări
Concerte, festivaluri
Proiecte, granturi
Distincţii, premii, apartenenţa la organisme
naţionale/internaţionale

Apreciere
(calificativ)

XXXXXXX

C) Activitatea administrativă (dacă este cazul)
Itemi de evaluare
Îndeplinirea sarcinilor aferente funcţiei

Observaţii

Calificativ

Implicare în activităţi ocazionale (orar, admitere,
rapoarte ale unor comisii, organizare de manifestări,
diferite examene)
Activitatea în comisii/structuri ale instituţiei
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Modalităţi de informare folosite pentru evaluare
Modalităţi de informare folosite
Asistenţă la ore de curs/lucrări practice

Da

Nu

Observaţii
Câte:

Consultarea porofoliului didactic
Documentare privind cercetarea/producţia artistică
Discuţii cu cadrul didactic, colegi de catedră
Colaborare în activităţi formale sau informale
Altele. Care?

Sugestii pentru cadrul
didactic.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................
Scopul evaluării colegiale
evaluare periodică
evaluare pentru promovare
Corespondenţa domeniului evaluatorului cu a cadrului didactic evaluat
deloc
în mică măsură
în mare măsură
în totalitate

Evaluator...............................................................................................
Gradul didactic......................................................................................
Facultate/departament...........................................................................
Data evaluării........................................................................................
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Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Facultatea...........................................................
Comisia de calitate
PROCES-VERBAL
Din data de..................................................
Participanţi
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Teme abordate
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cine răspunde
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Decizii

Data următoarei întruniri..........................................

Responsabil Comisia de calitate

Semnătura...............................
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C. Proceduri în activitatea didactică
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ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND EVALUAREA COLEGIALĂ A CADRELOR DIDACTICE
COD: P-ANMGD-CD-01

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC

Semnă
tura

Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
Comisie
Monitorizare
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR

Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea colegială a cadrelor
didactice

P-ANMGD-CD-01

Ed.: 1

Rev.: 3

Pag. 2 / 8

1. SCOPUL PROCEDURII
- Asigurarea calității actului didactic.
- Promovarea în grad didactic sau în funcție.
- Acordarea de stimulente financiare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind
asigurarea calităţii;
- Regulamentului privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima”
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea colegială a cadrelor
didactice

P-ANMGD-CD-01

Ed.: 1

Rev.: 3
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
●
●
●

CEAC a facultății/departamentului derulează periodic procedură de evaluare colegială a cadrelor
didactice.
Evaluarea se face prin completarea unei fișe de evaluare colegială
Fiecare cadru didactic va fi evaluat de către minimum 2 colegi cu grad didactic egal sau mai mare

Principii de evaluare:
● evaluare colegială este realizată cu scopul perfecţionării activităţii didactice şi are un caracter
confidenţial;
● se recomandă realizarea unei evaluări colegiale înaintea depunerii dosarului de promovare.
Criterii de evaluare:
1. Activitatea didactică
1.1. Pregătirea şi organizarea cursurilor (planificare, structurare, obiective, metode, mijloace, gestionarea
timpului)
1.2. Conţinutul ştiinţific / artistic al activităţii didactice (valoarea ştiinţifică / artistică, actualitatea
bibliografiei / concepţiei interpretative)
1.3. Abilităţile de comunicare şi relaţia cu studenţii (disponibilitate, receptivitate la opiniile studenţilor,
atitudine încurajatoare a iniţiativelor acestora, interes pentru cuantumul, calitatea şi utilitatea cunoştinţelor
acumulate)
1.4. Calitatea evaluării studenţilor (modalităţi de evaluare, ritmicitate, asigurarea feedback-ului formativ şi
sumativ, modul de formulare a sarcinilor de lucru)
2. Activitatea de cercetare ştiinţifică
2.1. Implicarea în cercetarea ştiinţifică / artistică (număr de publicaţii / recitaluri, concerte, master-classes,
CD realizate; relevanţa acestora la nivel naţional, internaţional)
2.2. Implicarea în proiecte de cercetare (granturi obţinute, simpozioane, festivaluri, concursuri)
2.3. Recunoaşterea naţională şi internaţională a activităţii desfăşurate
3. Activitatea administrativă (dacă este cazul)
3.1. Îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei deţinute
3.2. Implicarea în rezolvarea problemelor administrative curente ale instituţiei
3.3. Participarea activă şi capacitatea de cooperare în cadrul manifestărilor şi activităţilor organizate de
catedră, facultate, academie
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
acțiune/operațiune

Nr.
crt.
1.

elaborat

verificat

Coordonarea
evaluării colegiale a
cadrelor didactice
Completarea
documentelor de
evaluare colegială

CEAC

-

Cadre
didactice
evaluatoare

CEAC

3.

Centralizarea
evaluărilor colegiale

CEAC
facultate

4.

Efectuarea de
constatări,
observații, propuneri

CEAC
facultate

2.

aprobat

avizat

arhivat

-

-

-

-

-

Director
departament

-

-

-

Director
departament

-

-

-

-

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

Denumirea
anexei
1
Documente de
evaluare
colegială

Elaborat.

2
CEAC
facultate

Aproba

3
CEAC
ANMGD

Număr de
exemplar
e
4
X

Difuzare

5
ANMGD

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7
Director
1 an
departame
nt

Alte
element
e
8
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8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

0

Pagin
a

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Anexe

2
3
4
4
5
5
6
7

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Evidenta

Exempla
r
Nr.
1
1
1

Evidență

1

Informare
și aplicare

1

Compartimen
t
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Responsabil
calitate pe
facultate
Responsabil
calitate pe
facultate
Extensia Piatra
Neamț

Funcția

Decan
Decan
Decan

Nume și
prenume
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Director

Conf.univ.dr
Constantin
Andrei

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

2.

Ediţia sau, după
Componenta
caz, revizia în
revizuită
cadrul ediţiei
Revizia 2 la
Structura
Ediția 1
Revizia 3 la
Ediția 1

Structura

Modalitatea reviziei
ediţiei
Ședință CEAC
Ședință CEAC

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 din
anul univ.20172018
Semestrul 1 din
anul univ.20202021
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ANEXA 1 - MODEL DE FIȘĂ DE EVALUARE COLEGIALĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea colegială a cadrelor
didactice

P-ANMGD-CD-01

Ed.: 1

Rev.: 3

Pag. 8 / 8

ANEXA 2 - MODEL DE CENTRALIZATOR A EVALUĂRILOR COLEGIALE

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE
DE CĂTRE STUDENȚI
COD: P-ANMGD-CD-02

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ
Tatiana
Oltean

Semn
ătura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea cadrelor didactice de
către studenți

P-ANMGD-CD-02

Ed.: 1

Rev.: 0
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Colectarea de date pentru a sprijini monitorizarea calității procesului didactic;
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Evaluarea cadrelor didactice de la toate nivelurile de studiu și la toate disciplinele
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale/2011 cu modificările ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- Regulamentul privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gh. Dima”
- Manualul de calitate al ANMGD
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
ASAMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Asociația Studenților Academiei de Muzică Gh. Dima

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea cadrelor didactice de
către studenți

P-ANMGD-CD-02

Ed.: 1

Rev.: 0
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Principii în evaluare
● Evaluarea cursurilor/seminariilor/lucrărilor practice de către studenţi trebuie să reflecte
adecvarea la nevoile lor de pregătire.
● Procesul de evaluare se aplică tuturor cadrelor didactice la toate disciplinele predate în
cursul anului calendaristic respectiv.
● Studenţii trebuie să realizeze evaluarea cu responsabilitate şi maturitate.
5.2. Criterii de evaluare
1. la rubrica „gradul de îndeplinire a obligaţiilor didactice”, studenţii se vor pronunţa
asupra continuităţii şi a punctualităţii imprimate de cadrul didactic în predare, asimilare şi
verificare;
2. la rubrica „aprecieri asupra gradului de interes” se va avea în vedere capacitatea
profesorului de a face ca materialul predat să fie înţeles (accesibilitate) şi să creeze un anumit
interes pentru materie;
3. la „aprecieri asupra relaţiei de lucru” se va avea în vedere disponibilitatea cadrului
didactic în a răspunde cerinţelor/curiozităţii studenţilor, şi de asemenea aprecierea celor
evaluaţi asupra corectitudinii evaluării respective.
4. Studenții au opțiunea de a adăuga sugestii de optimizare a activității sau de a
semnala probleme.
5.3. Etapele evaluării
● Evaluarea se realizează anual, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, conform standardelor
ARACIS.
● Secretariatele facultăților realizează lista studenților eligibili pentru a evalua cadrele
didactice pe baza numărului maxim de absențe (conform deciziei interne a facultății) și
transmite această listă către ASAMGD.
● ASAMGD selectează în platformă studenții eligibili pentru participarea la procesul de
evaluare a cadrelor didactice.
● Platforma notifică în mod automat studenții selectați prin e-mail să completeze evaluarea.
● Studenții apreciază performanța cadrelor didactice pentru cele trei criterii cu unul dintre
următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.
● Calificativele sunt convertite în valori numerice.
● Centralizarea rezultatelor (rezultate numerice și sugestii/semnalări făcute de studenți) este
generată automat de către platformă și este transmisă CEAC pe facultate și secretariatului
facultății.
● Decanul realizează o analiză a rezultatelor și notifică cadrele didactice cu privire la
evaluările efectuate de studenți.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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● În cazul evaluărilor problematice, decanul invită cadrul didactic la o discuție în care se
identifică problemele și se identifică soluții și strategii pentru rezolvarea acestora.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

acțiunea/
operațiunea
Elaborarea
formularului-tip
de evaluare
Alcătuirea listelor
de studenți
eligibili și
transmiterea către
ASAMGD
Notificarea
studenților pentru
completarea
formularelor de
evaluare online
Interpretarea
rezultatelor
Informarea
cadrelor didactice
asupra
rezultatelor
obținute
Discutarea
individuală a
rezultatelor
obținute cu
fiecare cadru
didactic

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

-

Secretariat
facultate

CEAC
facultate

Secretariat
facultate

-

Secretariat
facultate

-

-

-

-

-

-

-

ASAMGD
-

Decan

-

-

-

-

Decan/
Director
departament

-

-

-

-

Decan

-

-

-

-
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr.
anexa

Denumirea
anexei

0

1

1.

Evaluări
individuale
Centralizatorul
evaluărilor

2.

Elaborat
or

Aprobă

2

3

Număr de
exemplar
e
4

Difuzare

Cadre did.
individuale
ANMGD

automat

-

X

Decan

Decan /
Senat

X

Arhivare
Loc
Perio
ada
6
7

5

-

-

Secretariat

5 ani

Alte
element
e
8

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul
procedurii
0

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
4
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență

Exempla
r
Nr.
1

Compartimen
t

Funcția

Nume și
prenume

Facultatea
teoretică

Decan

Prof.univ.dr.
Elena Chircev

1

Facultatea de
interpretare

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

1

Extensia Piatra
Neamț

Director

1

ASAMGD

Președinte
interimar

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Alexandru
Dascăl

Data
primirii

Semnătura

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 an
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND RECRUTAREA CADRELOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE
ASOCIATE DIN RÂNDUL SPECIALIȘTILOR DE PRESTIGIU
NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
COD: P-ANMGD-CD-03

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Presedinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind recrutarea cadrelor didactice și de
cercetare asociate din rândul specialiștilor
de prestigiu național și internațional
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Asigurarea cadrului procedural prin care este facilitat contactul studenților cu o paletă largă de
specialiști recunoscuți la nivel național și internațional prin mecanismul de recrutare al CDA.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD

- Regulamentul privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice pentru cadrele didactice
asociate
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
CRU

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Compartiment de Resurse Umane

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Cadrul procedurii

● Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de
personalul titular al ANMGD ori de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu
ora.
● În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele
funcţii: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi
profesor universitar.
● Profesorii din învăţământul superior, pensionaţi pentru munca depusă şi limită de vârstă,
pot continua, potrivit legii, activităţile didactice şi ştiinţifice. Aceştia sunt atestaţi în această
funcţie de senatele universitare.
● În raport cu necesităţile academice proprii, instituţiile de învăţământ superior pot chema la
catedră specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate
de profesori asociaţi invitaţi, pe o durată determinată.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

acțiunea/
operațiunea
Evaluarea
necesităților de
ocupare a posturilor
didactice (raportat la
planurile de
învățământ)
Stabilirea
metodologiei de
ocupare a posturilor
didactice vacante
Organizarea
concursurilor pentru
ocuparea posturilor
didactice vacante
Colectarea de
propuneri
privitoare la
specialiști recunoscuți
Selecția specialiștilor
recunoscuți pentru

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Director
departament

Decan

Senatul
universității

Rector

-

Consiliul
departament

-

Decan

-

-

Decan

Rector

Consiliul
departament

Consiliul
departament

-

Consiliul
departament

-

-

-

-

Consiliul
departament

Decan

Rector

-

Consiliul
departament
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6.

7.

colaborare în calitate
de CDA
Transmiterea
invitației de
colaborare către
specialiști
Decizie de angajare
temporară a
personalului didactic
asociat

Consiliul
departament

-

-

Rector

-

Rector

-

Senatul
Universității

Consiliul
dep./fac.

CRU

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anexa
0
1.

2.

Denumirea
anexei
1
Propunere pentru
recrutarea de
CDA
Proces-verbal cu
rezultatele
procesului de
recrutare/
angajae/decizie
de numire

Aproba

Număr de
exemplare

Difuza
re

2
Consiliul
departament

3
Consiliul
pe facultate

4
X

5
X

Consiliul dep.

Rector

X

X

Elaborator

-

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7
-

Consiliul
dep.

permane
nt

Alte
elemente
8

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind recrutarea cadrelor didactice și de
cercetare asociate din rândul specialiștilor
de prestigiu național și internațional

P-ANMGD-CD-03

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 5 / 6

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor in format electronic (baza de date)
si listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Arhivare

Exemplar
Nr.
1

1

1

1

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Facultatea
Teoretică

Decan

Facultatea de
Interpretare
Muzicală
Extensia Piatra
Neamț

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Director

Compartiment
PersonalSalarizare

Adm.
financiar

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Rodica Dîrjan

Data
primirii

Semnătura

2
3
3
4
5
5
6
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ PRIVIND MONITORIZAREA ȘI PERFECȚIONAREA
ACTIVITĂȚILOR CADRELOR DIDACTICE, DE CERCETARE ȘI
AUXILIAR IMPLICAT ÎN PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE
COD: P-ANMGD-CD-04

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnătura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind monitorizarea și perfecționarea
activităților cadrelor didactice, de cercetare și
auxiliar implicat în programele de studii
universitare

P-ANMGD-CD-04

Ed.: 1

Rev.: 0
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1. SCOPUL PROCEDURII
Asigurarea calității actului didactic prin monitorizarea activității și prin asigurarea accesului
personalului implicat în programele de studii universitare (cadre didactice, de cercetare și personal
auxiliar) la programe de perfecționare;
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Toate cadrele didactice și de cercetare din instituție
- Toate departamentele de studii
- Personalul auxiliar didactic implicat în derularea programelor de studii din instituție
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

Carta Universităţii
LEN/ 2011 cu modificări
Legea calității
Standarde ARACIS

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Monitorizare
● Autoevaluarea periodică a activității cadrelor didactice / de cercetare (fișe de autoevaluare;
grile CNATDCU; CV-uri)
● Rapoarte anuale ale departamentelor auxiliare implicate în programele de studii
5.2 Perfecționare
-

Cadre didactice / de cercetare:
o Mobilități de formare
o Cursuri de perfecționare
o Activități de creație și interpretare artistică
o Activități de cercetare

-

Personal auxiliar implicat în programele de studii:
o Mobilități de formare
o Cursuri de perfecționare

6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

acțiunea/
operațiunea
1. Completarea fișelor
de autoevaluare; a
grilei CNATDCU și
a CV-ului în
platforma ANMGD
2 Actualizarea
.activității didactice,
.de creație, de
cercetare pe
platforma ANMGD
Research

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Fiecare
cadru
didactic

-

-

-

Director de
departament

Fiecare
cadru
didactic

-

-

-

Platforma
electronică
ANMGD
Research

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

P-ANMGD-CD-04

Privind monitorizarea și perfecționarea
activităților cadrelor didactice, de cercetare și
auxiliar implicat în programele de studii
universitare

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 4 / 5

3.

Analiza nevoilor de
perfecționare ale
cadrelor didactice /
personalului
administrativ
Recomandări de
perfecționare pentru
cadre didactice /
personal auxiliar

4.

Director de
departament

Decan /
Consiliu
departament

-

Decan

-

-

-

-

-

-

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei

Elaborato
r

Aproba

2

3

1

1. -

-

-

Număr de
exemplar
e
4

-

Difuzare

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7

5

-

-

Alte
element
e
8

-

-

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exemplar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1
1

Funcția

Compartiment
Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare

Director
extensie
universitară
Decan
Decan

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Data
primirii

Semnătura

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1. Ediția 1

Componenta
revizuită
-

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND EVALUAREA PERIODICĂ A CADRELOR DIDACTICE
DE CĂTRE MANAGEMENT
COD: P-ANMGD-CD-05

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnătura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Exemplar nr______

1. SCOPUL PROCEDURII
- Asigurarea calității actului didactic prin prestația academică a cadrelor didactice.

Semnătura
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- Stimularea cadrelor didactice să-și mențină la cote optime activitățile educative și de cercetare.
- Promovarea în grad didactic sau în funcție.
- Acordarea de stimulente financiare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Toate cadrele didactice din instituție.
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

Carta Universităţii
LEN/ 2011 cu modificări
Legea calității
Standarde ARACIS

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
ASAMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Asociația Studenților Academiei de Muzică Gh. Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Principii în evaluare
● evaluarea de către managementul facultăţii/departamentului trebuie să fie transparentă,
obiectivă şi diferenţiată în funcţie de specificul activităţii şi poziţia didactică;
● instrumentele de evaluare trebuie cunoscute şi acceptate de către cadrele didactice.
5.2 Procedura de evaluare
-

evaluarea se face anual pentru toate cadrele didactice, la sfârşitul anului calendaristic;

-

fiecare cadru didactic completează formularul de autoevaluare şi îl predă şefului de
departament;
şefii de departamente de la nivelul facultăţilor completează fişele-cadru de evaluare a

-

tuturor membrilor departamentului pe baza fişei de autoevaluare, a evaluării colegiale
(atunci când este cazul) şi a evaluării studenţilor;
fişele de evaluare se centralizează de către Decanul facultăţii care întocmeşte un raport

-

centralizator pe care îl trimite Senatului Academiei.

6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

acțiunea/
operațiunea
Completarea fișei de
autoevaluare

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Fiecare cadru Director de
departament
didactic

Director de
departament

Analiza fișei de
autoevaluare și
evaluarea de către
management
Centralizarea fișelor
de evaluare

Director de
departament

Decan

Decan

Decan

Decan

Decan

Decan
Senat
Rector

Secretar
facultate/
departament

Întocmirea raportului
centralizator

Decan

-

-

Senatul
ANMGD

Decan

Secretar
facultate
/departament
Secretar
facultate
departament
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Raport
centralizator

Elaborato
r

Aprobă

2

3

Decan

-

Număr de
exemplar
e
4

X

Difuzare

5

X

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7

Decan

Alte
element
e
8

5 ani

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

1
1
1

Compartiment

Funcția

Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul
de Muzicologie
Departamentul
de Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul
de Instrumente
cu Coarde, de
Suflat şi Percuţie
Departamentul
de Instrumente
cu Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul
de Canto şi
Artele
Spectacolului
Muzical

Director
extensie
universitară
Decan
Decan
Director
departament
Director
departament

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian BenceMuk

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
Liviu-Claudius
Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1. Ediția 1

Componenta
revizuită
-

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ANEXA 1 – FIȘĂ DE EVALUARE DIRECTOR DEPARTAMENT
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GH. DIMA”
FACULTATEA__________________

R E C T O R,

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC
Perioada 1 ianuarie - 31 decembrie ____
Numele, prenumele şi gradul cadrului didactic ___________________________________________
Criteriu de evaluare

Indicatori de performanţă

I. Activitate didactică

A) Profil profesional personal : studii, traseu
profesional, experienţa didactică, discipoli, activitate de
performanță ale studenților, îndrumare lucrări de
licență/disertații masterat, lucrări şi publicaţii cu
caracter didactic (activ. pe termen lung)

4

Max 20

B) Realizarea misiunii didactice: sarcini didactice
concrete, documentele şcolare la zi, respectarea
programei, activităţi de performanţă ale studenţilor,
îndrumare lucrări de licență/disertații masterat, lucrări
şi publicaţii cu caracter didactic (activitate anuală)

3

Max 15

(40%)

II. Cercetare/creaţie/ interpretare
(cf.criterii CNCSIS) (30%)
III. Recunoaştere internaţională şi
naţională (criterii de prestigiu)
(15%)

IV. Alte activităţi în folosul
comunităţii academice
(15%)

C) Aprecierea activităţii de către studenţi: 1. Modul de
îndeplinire a obligaţiilor didactice: continuitate,
punctualitate 2. Aprecieri asupra gradului de interes, a
nivelului şi accesibilităţii predării 3. Aprecieri asupra
relaţiei de lucru cu studenţii: disponibilitate,
corectitudinea evaluării (anual)
A) Activitate pe termen lung

Punctaj
0-5

Coeficient

f.bine

Total
procente

Max 5

bine
satisf.
nesatisf.
3

Max 15

B) Activitate anuală

3

Max 15

A) Premii, distincţii, titluri, participări în jurii, comisii
internaţionale şi naţionale, reflectare a activităţii în
media/interviuri, recenzii, emisiuni (activ. pe termen
lung)

2

Max 10

B) Idem (activitate anuală)

1

Max 5

A) Activităţi de management şi atragere de fonduri
pentru instituţie - proiecte, granturi, director de
program, organizare de festivaluri, concursuri,
simpozioane (activ. pe termen lung)

2

Max 10

B) Efectuarea unor activităţi suplimentare în beneficiul
instituţiei, (donaţii, participări în comisii de admitere,
participări în comisii de licență, participări în comisii
pt.posturi didactice, pregătiri participări la concursuri
de interpretare - activitate anuală)

1

Max 5

Total puncte:

Data _____________________

Director department____________________________
Decan ______________________________________

Max 100

Anexa 1 – FIȘĂ DE EVALUARE DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GH. DIMA”
FACULTATEA__________________

R E C T O R,

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC
Perioada 1 ianuarie - 31 decembrie ____
Numele, prenumele şi gradul cadrului didactic
___________________________________________
Criteriu de evaluare

Indicatori de performanţă

I. Activitate didactică

A) Profil profesional personal : studii, traseu
profesional, experienţa didactică, discipoli,
activitate de performanță ale studenților,
îndrumare lucrări de licență/disertații masterat,
lucrări şi publicaţii cu caracter didactic (activ. pe
termen lung)

4

Max 20

B) Realizarea misiunii didactice: sarcini didactice
concrete, documentele şcolare la zi, respectarea
programei, activităţi de performanţă ale
studenţilor, îndrumare lucrări de licență/disertații
masterat, lucrări şi publicaţii cu caracter didactic
(activitate anuală)

3

Max 15

(40%)

II. Cercetare/creaţie/
interpretare (cf.criterii CNCSIS)
(30%)
III. Recunoaştere
internaţională şi naţională
(criterii de prestigiu)
(15%)
IV. Alte activităţi în folosul
comunităţii academice
(15%)

C) Aprecierea activităţii de către studenţi: 1.
Modul de îndeplinire a obligaţiilor didactice:
continuitate, punctualitate 2. Aprecieri asupra
gradului de interes, a nivelului şi accesibilităţii
predării 3. Aprecieri asupra relaţiei de lucru cu
studenţii: disponibilitate, corectitudinea
evaluării (anual)
A) Activitate pe termen lung

Punctaj
0-5

Coeficient

f.bine

Total
procente

Max 5

bine
satisf.
nesatisf.
3

Max 15

B) Activitate anuală

3

Max 15

A) Premii, distincţii, titluri, participări în jurii,
comisii internaţionale şi naţionale, reflectare a
activităţii în media/interviuri, recenzii, emisiuni
(activ. pe termen lung)

2

Max 10

B) Idem (activitate anuală)

1

Max 5

A) Activităţi de management şi atragere de
fonduri pentru instituţie - proiecte, granturi,
director de program, organizare de festivaluri,
concursuri, simpozioane (activ. pe termen lung)

2

Max 10

B) Efectuarea unor activităţi suplimentare în
beneficiul instituţiei, (donaţii, participări în
comisii de admitere, participări în comisii de
licență, participări în comisii pt.posturi didactice,
pregătiri participări la concursuri de interpretare activitate anuală)

1

Max 5

Total puncte:

Data _____________________

Director department___________________________
Decan ______________________________________

Max 100

ANEXA 2 – FIȘĂ DE AUTOEVALUARE FIM
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICA “GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ
FISA DE AUTOEVALUARE
pe anul calendaristic _______ şi pe termen lung
NUME, PRENUME:
DEPARTAMENTUL:
GRAD DIDACTIC:
FUNCTIE: didactice
I A) ACTIVITATE DIDACTICĂ SI PROFESIONALĂ (40%)
Categoria
Detalii
1. studii și cursuri de formare
2. traseu profesional
3. experienţa didactică
4. discipoli (absolvenți cu activitate
deosebită)
5. activităţi de performanţă ale studenți pregătiți pentru concursuri naționale
studenţilor
(îndrumare
studenți premii obținute cu STUDENȚII/ELEVII
pentru participarea la concursuri,
simpozioane, organizare recitaluri, studenți pregătiți pentru concursuri internaționale
concerte)
studenți pregătiți pentru simpozioane
organizare recitaluri
organizare simpozioane
Alte activități

Total

X discipoli
X studenți
X premii
X studenți
X studenți
X recitaluri
X simpozioane

X lucrări
X disertații
X lucrări

6. îndrumare lucrări licență
7. îndrumare disertații masterat
8. îndrumare lucrări pt. obținerea
gradului didactic I
1

9. îndrumare teze de doctorat
finalizate
10. membru în comisii de susţinere
a tezei de doctorat
11. lucrări şi publicaţii cu caracter a. Tratat / studiu amplu / volum de studii
didactic / cărţi şi capitole în cărţi teoretice sau privind compoziţia muzicală,
stilul sau interpretarea muzicală, publicat1
de specialitate sau suport didactic

b. Studiu amplu/volum de studii teoretice
sau privind compoziţia muzicală, stilul sau
interpretarea muzicală tipărit
c. Manual, curs sau suport de curs,
crestomaţie, colecţie, repertoriu, îndrumător
metodic – tipărit
d. Traducere / editare critică / îngrijire
redacţională a unei opere muzicale sau
teoretice fundamentale sau a unei antologii,
crestomaţii, colecţii de specialitate

X teze
X comisii
a. 1. publicate la edituri clasificate de
CNCS în categoriile A sau B
a. 2. publicate la edituri echivalente din
străinătate
a. 3. tipărit2

X lucrări
X lucrări
X lucrări
X lucrări
X lucrări

d.1. publicate la edituri clasificate de
CNCS în categoriile A sau B

X lucrări

d.2. publicate la edituri echivalente din
străinătate

X lucrări

d.3. tipărite

X lucrări

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
2
Termenul „tipărit” se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri care nu au clasificare CNCS în categoriile A sau B sau la
cursuri/suporturi de curs multiplicate la AMGD.
1

2

B) Realizarea misiunii didactice (activitate anuală ): (15%) detaliat!
Categoria
Detalii
1. sarcini didactice concrete
2. documentele şcolare la zi
3. activităţi de performanţă ale îndrumare studenți pentru participarea la concursuri – enumerare, detalii
studenţilor
premii obținute de studenții îndrumați - enumerare, detalii
participări ale studenților la simpozioane – enumerare, detalii
recitaluri ale studenților – enumerare, detalii

Total
nr. ore
X studenți
X premii
X studenți
X studenți

concerte ale studenților – enumerare, detalii

X studenți

Etc.

…

Etc.

…

4. îndrumare lucrări licență

– enumerare, detalii

5. îndrumare disertații
masterat

– enumerare, detalii

6. îndrumare lucrări pt.
obținerea gradului didactic I

– enumerare, detalii

7. îndrumare teze de doctorat
finalizate

– enumerare, detalii

X lucrări
susținute în
ANUL
X lucrări
susținute în
ANUL
X lucrări
susținute în
ANUL
X teze susținute
în ANUL, X teze
în curs de
finalizare

8. membru în comisii de
susţinere a tezei de doctorat
9. lucrări şi publicaţii cu
caracter didactic / cărţi şi
capitole în cărţi de specialitate
sau suport didactic

– enumerare, detalii
a. Tratat / studiu amplu / volum de studii
teoretice sau privind compoziţia muzicală,
stilul sau interpretarea muzicală, publicat

a. 1. publicate la edituri clasificate de CNCS
în categoriile A sau B
a. 2. publicate la edituri echivalente din
străinătate

b. Studiu amplu/volum de studii teoretice sau
privind compoziţia muzicală, stilul sau
3

interpretarea muzicală - tipărit
c. Manual, curs sau suport de curs, crestomaţie,
colecţie, repertoriu, îndrumător metodic tipărit
d. Traducere / editare critică / îngrijire
redacţională a unei opere muzicale sau
teoretice fundamentale sau a unei antologii,
crestomaţii, colecţii de specialitate

d.1. publicate la edituri clasificate de CNCS în
categoriile A sau B
d.2. publicate la edituri echivalente din
străinătate
d.3. tipărite

C) Aprecierea activităţii de către studenţi (anual) (5%) (Se completează de directorul de departament!)

4

II. CERCETARE / CREAŢIE / INTERPRETARE (cf.criterii CNATDCU) (30 %)
A.
Activitate de cercetare si realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală pe termen lung (15%) cantitativ
Activitate de cercetare
Categoria
1. a. 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

Detalii
Studiu publicat într-o revistă de specialitate indexată BDI
exclusiv cele care se trec la punctul B!
articol publicat într-o revistă de specialitate indexată
exclusiv cele care se trec la punctul B!
Studiu publicat în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în
baze de date internaţionale
- Actul artistic între semnificaţie şi interpretare . Problematici
relevante în literatura modernă şi contemporană pentru două
piane (p.126-13)Editura UNMB,2013 ISBN 978-606-659-059-4
- Aspecte ale citirii la prima vedere în instrucţia pianistică (p.8287) Ediţia I Buletin Ştiinţific Arta şi Educaţie, Editura

Total
X studii BDI
X articole BDI
X studii în
volume

MediaMusica 2010 ISSN 2068-0694)
1. b. Studiu sau articol publicat într-o revistă care
NU este indexată

Studii

X studii

Articole

X articole

2. a. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop cu
comitet de selecţie sau sistem peer-revue

comunicări la conferinţe naţionale
comunicări la conferinţe internaţionale
comunicări la simpozioane congrese naţionale
comunicări la simpozioane internaţionale
comunicări la congrese internaţionale
comunicări la congrese naţionale
participări la workshop-uri etc
comunicări la conferinţe naţionale

X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X participări
X comunicări

comunicări la conferinţe internaţionale

X comunicări

comunicări la simpozioane congrese naţionale
comunicări la simpozioane internaţionale
comunicări la congrese internaţionale

X comunicări
X comunicări
X comunicări

2.b. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop fără
comitet de selecţie
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3. a. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în categoriile A sau B sau la
edituri echivalente din străinătate

3. b. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în alte categorii sau care nu au
cotare

comunicări la congrese naţionale
participări la workshop-uri etc.
cărţi publicate la edituri clasificate în categoria A

X comunicări
X participări
X cărți

cărţi publicate la edituri clasificate în categoria B

X cărți

cărţi publicate la edituri echivalente din străinătate

X cărți

cărţi publicate la edituri clasificate CNCS în alte categorii

X cărți

cărţi publicate la edituri care nu au clasificare

X cărți

Realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală
Categoria
1. Prestaţii cu programe distincte, realizate în
condiţii de vizibilitate internaţională sau
naţională de vârf (Concert / recital / spectacol în
calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru
balet, solist, membru în formaţie camerală până la
10 persoane)

Detalii
a. în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul
stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert

Total
X concerte,
recitaluri etc.

b. 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

X concerte,
recitaluri etc.

2. Prestaţii cu programe distincte, realizate în
condiţii de vizibilitate regională sau locală

X concerte,
recitaluri etc.
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B. Activitate anuală (15%)
B. Activitate de cercetare si realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală
Activitate de cercetare
Precizare: Pentru activitatea anuală se scriu toate datele de identificare ale activităţii, iar în final se notează numărul acestora!
Categoria
Detalii
Total
1. a. Studiu sau articol publicat într-o revistă – enumerare, detalii
X studii, articole
de specialitate indexată în baze de date
internaţionale sau în volumele unor
manifestări ştiinţifice indexate în baze de
date internaţionale
1. b. Studiu sau articol publicat într-o revistă – enumerare, detalii
X studii, articole
care NU este indexată
2. a. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop cu
comitet de selecţie sau sistem peer-revue
2.b. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop
fără comitet de selecţie
3. a. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în categoriile A sau B
3. b. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în alte categorii sau care NU
au cotare

– enumerare, detalii

X comunicări

– enumerare, detalii

X comunicări

– enumerare, detalii

X cărți

– enumerare, detalii

X cărți

Realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală activitate anuală
Precizare: Pentru activitatea anuală se scriu toate datele de identificare ale manifestării.
Categoria
Detalii
1. Prestaţii cu programe distincte, realizate a. în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul
în condiţii de vizibilitate internaţională sau
stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert
naţională de vârf (Concert / recital / spectacol
în calitate de compozitor, dirijor, regizor,
– enumerare, detalii
maestru balet, solist, membru în formaţie
camerală până la 10 persoane)
7

Total
X prestații

b. 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
2. Prestaţii cu programe distincte, realizate
în condiţii de vizibilitate regională sau
locală

– enumerare, detalii
– enumerare, detalii

X prestații

X prestații
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III. RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ (CRITERII DE PRESTIGIU) (15%)
A. RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
A.1. Premii şi distincţii (activ. pe termen lung, inclusiv 2018) (10%)
1.1. Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate) – enumerare, detalii
1.2. Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a. – enumerare, detalii
1.3. Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale – enumerare, detalii
A. 2. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate (activ. pe termen lung, inclusiv 2018) (5%)
Categorii
Detalii
2.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii
profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu
2.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi
asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de
prestigiu
2.3 Participări în jurii de concursuri naţionale/internaţionale
sau pentru atribuirea de distincţii naţionale/internaţionale
2.4 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de
autentificare) a lucrărilor muzicale respectiv a prestaţiilor
interpretative (interpreţi şi compozitori)
2.5 Cursuri, masterclass-uri, conferinţe susţinute în alte
instituţii de profil sau în cadrul unor manifestări de profil
din ţară / străinătate
2.6 Portrete/interviuri ca invitat unic în media scrisă sau
audio-vizuală cu difuzare naţională sau internaţională
2.7. Key-note speaker la manifestări ştiinţifice de nivel
naţional / internaţional
2.8. Burse, Teaching Staff Mobility, Training Mobility
2.9. Alte activități
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X distincții
X distincții
X premii

IV. ALTE ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII ACADEMICE (15%)
1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional (termen lung, inclusiv anul 2018) (10%)
Categorii
Detalii
1.1 Funcţii de management deţinute (funcția, perioada)
1.2 Activităţi de management şi atragere de fonduri
pentru instituţie - proiecte, granturi în calitate de
director/coordonator de grant /proiect obţinut prin
atragere de finanţare sau câştigat prin competie
1.3. Membru în echipe ale unor proiecte sau granturi
câştigate prin competiţie
1.4. Membru în colectivele de redacţie / recenzor al
unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date
internaţionale
1.5. Organizator al unor manifestări ştiinţifice /
artistice de nivel internaţional
1.6. Organizator al unor manifestări ştiinţifice /
artistice de nivel naţional
1.7. Coordonare de programe de studii, în calitate de
director de program
2. Efectuarea unor activităţi suplimentare (neretribuite) în beneficiul instituţiei-activitate anuală (5%) (enumerare, detalii)

Data:

Nume, Prenume
(semnătura)
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ANEXA 3 – FIȘĂ DE AUTOEVALUARE FT
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICA „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA TEORETICA

FISA DE AUTOEVALUARE
pe anul calendaristic ______ şi pe termen lung
NUME, PRENUME:
DEPARTAMENTUL:
GRAD DIDACTIC:
FUNCTIE:
N.B. Activitatea pe termen lung se referă la întreaga activitate a cadrului didactic
Activitatea anuală se referă la perioada 1 ianuarie – 31 decembrie_______

I. ACTIVITATE DIDACTICĂ SI PROFESIONALĂ (40%)
Categoria
1. studii și cursuri de formare
2. traseu profesional
3. experienţa didactică
4. discipoli (absolvenți cu activitate
deosebită) –
5. activităţi de performanţă ale
studenţilor
(îndrumare
studenți
pentru participarea la concursuri,
simpozioane, organizare recitaluri,
concerte)

Detalii

Total

X discipoli
studenți pregătiți pentru concursuri naționale;
premii obținute cu studenții;
studenți pregătiți pentru concursuri internaționale
studenți pregătiți pentru simpozioane
organizare recitaluri
organizare simpozioane
Alte activități

X studenți
X premii
X studenți
X studenți
X recitaluri
X simpozioane

X lucrări
X disertații

6. îndrumare lucrări licență
7. îndrumare disertații masterat
1

8. îndrumare lucrări pt. obținerea
gradului didactic I
9. îndrumare teze de doctorat
finalizate
10. membru în comisii de susţinere
a tezei de doctorat
11. lucrări şi publicaţii cu caracter a. Tratat / studiu amplu / volum de studii
didactic / cărţi şi capitole în cărţi teoretice sau privind compoziţia muzicală,
stilul sau interpretarea muzicală, publicat1
de specialitate sau suport didactic

b. Studiu amplu/volum de studii teoretice
sau privind compoziţia muzicală, stilul sau
interpretarea muzicală tipărit
c. Manual, curs sau suport de curs,
crestomaţie, colecţie, repertoriu, îndrumător
metodic – tipărit
d. Traducere / editare critică / îngrijire
redacţională a unei opere muzicale sau
teoretice fundamentale sau a unei antologii,
crestomaţii, colecţii de specialitate

X lucrări
X teze
X comisii
a. 1. publicate la edituri clasificate de
CNCS în categoriile A sau B
a. 2. publicate la edituri echivalente din
străinătate
a. 3. tipărit2

X lucrări
X lucrări
X lucrări
X lucrări
X lucrări

d.1. publicate la edituri clasificate de
CNCS în categoriile A sau B

X lucrări

d.2. publicate la edituri echivalente din
străinătate

X lucrări

d.3. tipărite

X lucrări

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
2
Termenul „tipărit” se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri care nu au clasificare CNCS în categoriile A sau B sau la
cursuri/suporturi de curs multiplicate la AMGD.
1

2

B) Realizarea misiunii didactice (activitate anuală): (15%)
Categoria
1. sarcini didactice concrete
2. documentele şcolare la zi
3. activităţi de performanţă ale
studenţilor

4. îndrumare lucrări licență

Detalii
cursuri susţinute etc.
(revizuirea Fişei disciplinei, cataloage etc.)
îndrumare studenți pentru participarea la concursuri – enumerare, detalii
premii obținute de studenții îndrumați - enumerare, detalii
participări ale studenților la simpozioane – enumerare, detalii
recitaluri ale studenților – enumerare, detalii
concerte ale studenților – enumerare, detalii
Etc.
Etc.
– enumerare, detalii

5. îndrumare disertații
masterat

– enumerare, detalii

6. îndrumare lucrări pt.
obținerea gradului didactic I

– enumerare, detalii

7. îndrumare teze de doctorat
finalizate

– enumerare, detalii

8. membru în comisii de
susţinere a tezei de doctorat
9. lucrări şi publicaţii cu
caracter didactic / cărţi şi
capitole în cărţi de specialitate
sau suport didactic

– enumerare, detalii
a. Tratat / studiu amplu / volum de studii
teoretice sau privind compoziţia muzicală,
stilul sau interpretarea muzicală, publicat

a. 1. publicate la edituri clasificate de CNCS
în categoriile A sau B
– enumerare, detalii
a. 2. publicate la edituri echivalente din
străinătate
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Total
nr. ore
X studenți
X premii
X studenți
X studenți
X studenți
…
…
X lucrări
susținute în
ANUL
X lucrări
susținute în
ANUL
X lucrări
susținute în
ANUL
X teze
susținute în
ANUL, X
teze în curs
de finalizare

b. Studiu amplu/volum de studii teoretice sau
privind compoziţia muzicală, stilul sau
interpretarea muzicală - tipărit
c. Manual, curs sau suport de curs, crestomaţie,
colecţie, repertoriu, îndrumător metodic tipărit
d. Traducere / editare critică / îngrijire
redacţională a unei opere muzicale sau
teoretice fundamentale sau a unei antologii,
crestomaţii, colecţii de specialitate

d.1. publicate la edituri clasificate de CNCS în
categoriile A sau B

d.2. publicate la edituri echivalente din
străinătate
d.3. tipărite

C) Aprecierea activităţii de către studenţi (anual) (5%) (Se completează de directorul de departament!)
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II. CERCETARE / CREAŢIE / INTERPRETARE (cf.criterii CNATDCU) (30 %)
A.

Activitate de cercetare pe termen lung (15%) (teoreticieni şi compozitori) cantitativ

Categoria
1. a. 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
1. b. Studiu sau articol publicat într-o revistă care
NU este indexată
2. a. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop cu
comitet de selecţie sau sistem peer-revue

2.b. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop fără
comitet de selecţie

3. a. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în categoriile A sau B sau la
edituri echivalente din străinătate

Detalii
Studiu publicat într-o revistă de specialitate indexată BDI
exclusiv cele care se trec la punctul B!
articol publicat într-o revistă de specialitate indexată
exclusiv cele care se trec la punctul B!
Studiu publicat în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în
baze de date internaţionale
Studii

Total
X studii BDI

Articole

X articole

comunicări la conferinţe naţionale
comunicări la conferinţe internaţionale
comunicări la simpozioane congrese naţionale
comunicări la simpozioane internaţionale
comunicări la congrese internaţionale
comunicări la congrese naţionale
participări la workshop-uri etc
comunicări la conferinţe naţionale
comunicări la conferinţe internaţionale
comunicări la simpozioane congrese naţionale
comunicări la simpozioane internaţionale
comunicări la congrese internaţionale
comunicări la congrese naţionale
participări la workshop-uri etc.
cărţi publicate la edituri clasificate în categoria A

X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X participări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X comunicări
X participări
X cărți

cărţi publicate la edituri clasificate în categoria B

X cărți
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X articole BDI
X studii în
volume
X studii

3. b. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în alte categorii sau care nu au
cotare

cărţi publicate la edituri echivalente din străinătate

X cărți

cărţi publicate la edituri clasificate CNCS în alte categorii

X cărți

cărţi publicate la edituri care nu au clasificare

X cărți

A. Realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală activitate pe termen lung (15%) (practicieni şi
compozitori)
Categoria
1. Prestaţii cu programe distincte, realizate în
condiţii de vizibilitate internaţională sau
naţională de vârf (Concert / recital / spectacol în
calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru
balet, solist, membru în formaţie camerală până la
10 persoane)

Detalii
a. în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul
stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert

Total
X concerte,
recitaluri etc.

b. 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

X concerte,
recitaluri etc.

2. Prestaţii cu programe distincte, realizate în
condiţii de vizibilitate regională sau locală

X concerte,
recitaluri etc.

6

B. Activitate anuală (15%)
B. Activitate anuală de cercetare (teoreticieni)
Precizare: Pentru activitatea anuală se scriu toate datele de identificare ale activităţii, iar în final se notează numărul acestora!
Categoria
1. a. 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
1. b. Studiu sau articol publicat într-o revistă
care NU este indexată

Detalii
– enumerare, detalii

Total
X studii, articole

– enumerare, detalii

X studii, articole

2. a. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop cu
comitet de selecţie sau sistem peer-revue
2.b. Comunicare susţinută la o conferinţă /
simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop
fără comitet de selecţie
3. a. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în categoriile A sau B
3. b. Carte de specialitate publicată la edituri
clasificate CNCS în alte categorii sau care NU
au cotare

– enumerare, detalii

X comunicări

– enumerare, detalii

X comunicări

– enumerare, detalii

X cărți

– enumerare, detalii

X cărți
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B. Realizări artistice în creaţia şi interpretarea muzicală activitate anuală (15%) (practicieni şi compozitori)
Precizare: Pentru activitatea anuală se scriu toate datele de identificare ale manifestării.
Categoria
Detalii
1. Prestaţii cu programe distincte, realizate a. în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul
stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert
în condiţii de vizibilitate internaţională sau
naţională de vârf (Concert / recital / spectacol
– enumerare, detalii
în calitate de compozitor, dirijor, regizor,
maestru balet, solist, membru în formaţie
camerală până la 10 persoane)
b. în ţară, la festivaluri de mare prestigiu cu participare internaţională

Total
X prestații

X prestații

consistentă sau în cadrul stagiunilor/ turneelor instituţiilor de spectacol şi
concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională
2. Prestaţii cu programe distincte, realizate
în condiţii de vizibilitate regională sau
locală

– enumerare, detalii
– enumerare, detalii

X prestații
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III. RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ (CRITERII DE PRESTIGIU)
(15%)
A. RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
A.1. Premii şi distincţii (activ. pe termen lung, inclusiv 2020) (10%)
1.1. Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate) – enumerare, detalii
1.2. Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a. – enumerare, detalii
1.3. Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale – enumerare, detalii
A. 2. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate (activ. pe termen lung, inclusiv 2020)
Categorii
2.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii
profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu
2.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi
asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de
prestigiu
2.3 Participări în jurii de concursuri naţionale/internaţionale
sau pentru atribuirea de distincţii naţionale/internaţionale
2.4 Lucrări achiziţionate de UCMR-ADA sau de alte
organisme de prestigiu / compoziţii editate în edituri de
profil din ţară sau din străinătate (compozitori)
2.5 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de
autentificare) a lucrărilor muzicale respectiv a prestaţiilor
interpretative (interpreţi şi compozitori)
2.6 Cursuri, masterclass-uri, conferinţe susţinute în alte
instituţii de profil sau în cadrul unor manifestări de profil
din ţară / străinătate

Detalii
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X distincții
X distincții
X premii

2.7 Portrete/interviuri ca invitat unic în media scrisă sau
audio-vizuală cu difuzare naţională sau internaţională
2.8. Key-note speaker la manifestări ştiinţifice de nivel
naţional / internaţional
2.9. Burse, Teaching Staff Mobility, Training Mobility
2.10. Alte activități
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IV. ALTE ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII ACADEMICE (15%)
1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional (termen lung, inclusiv anul 2020) (10%)
Categorii
1.1 Funcţii de management deţinute (funcția, perioada)
1.2 Activităţi de management şi atragere de fonduri
pentru instituţie - proiecte, granturi în calitate de
director/coordonator de grant /proiect obţinut prin
atragere de finanţare sau câştigat prin competi
1.3. Membru în echipe ale unor proiecte sau granturi
câştigate prin competiţie
1.4. Membru în colectivele de redacţie / recenzor al
unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date
internaţionale
1.5. Organizator al unor manifestări ştiinţifice /
artistice de nivel internaţional
1.6. Organizator al unor manifestări ştiinţifice /
artistice de nivel naţional
1.7. Coordonare de programe de studii, în calitate de
director de program

Detalii

2. Efectuarea unor activităţi suplimentare (neretribuite) în beneficiul instituţiei-activitate anuală în 2020 (pregătiri pentru examen de admitere,
participare în comisii de admitere, licenţă, de exemplu), donaţii, contracte de parteneriat inițiate și finalizate etc. (5%) (enumerare, detalii)

Data ______________

Semnătura __________________________________
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1. SCOPUL PROCEDURII
Organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice are ca scop angajarea unor
cadre didactice titulare pe posturile vacante existente în următoarele cazuri:
- pensionări în cadrul departamentului
- asigurarea îndrumării studenţilor prin acoperirea tuturor orelor necesare
Descrierea procedurii sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau
control, respectiv asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal.

2. DOMENIUL DE APLICARE
În organizarea concursurilor pentru ocupare a unor posturi didactice este implicat în primul
rând departamentul în care este necesară angajarea unor cadre didactice.
Propunerea votată în Consiliul pe department va fi analizată şi votată în Consiliul facultății,
apoi în Consiliul de administraţie, aprobată de Senat și trimisă Ministerului Educației Naționale.
După aprobarea posturilor de către Ministerul Educației Naționale, concretizată în Monitorul
Oficial, se accede la organizarea concursului propriu-zis.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
- HG457/2011 privind metodologia-cadru de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice
și de cercetare în învățământul superior
- OUG 92/2012; OM 6560/2012 cu anexa 35; OM 4204/2013; HG 36/2013; OM 6.129/2016;
HG 883/2018;

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind organizarea și desfășurarea
concursurilor de ocupare a posturilor
didactice pe perioadă nedeterminată

P-ANMGD-CD-06

Ed.: 1

Rev.:0

Pag. 3 / 8

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
CRU

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Compartiment de Resurse Umane

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
Documente utilizate:
- Statul de funcţii în care se evidențiază posturile necesare a fi scoase la concurs
- Metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice în
ANMGD
- Monitorul oficial în care au fost publicate posturile vacante pentru care se organizează
concursurile
- Dosarele candidaţilor cuprinzând documentele cerute de metodologie.
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale = Mobilier, calculatoare, acces internet, imprimantă, linie telefonică,
materiale consumabile.
- Resurse umane = Secretar șef, director de departament, președinte de comisie.
- Resurse financiare = Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor
consumabile necesare acestei activităţi şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Se planifică şedinţa de departament în cadrul căreia sunt analizate şi votate posturile
vacante necesare a fi scoase la concurs;
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- Se trimite propunerea spre analiză Consiliului facultății;
- Se trimite propunerea spre analiză Consiliului de administrație;
- În urma deciziei favorabile a Consiliului de administrație, se trimite spre aprobare
Senatului și apoi la Ministerul Educației Naționale;
- În urma aprobării Ministerului Educaţiei Naționale, se accede la organizarea concursului:
- se fixează calendarul concursului şi descrierea posturilor (făcută de Directorul de
department) și se publică pe site-ul ANMGD și pe site-ul MEN;
- se configurează componența comisiilor de concurs care va fi aprobată de Consiliul
de administrație și de Senat;
- secretarul șef definitivează înscrierea candidaților;
- Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor minimale obligatorii a Senatului
verifică îndeplinirea standardelor minimale de către candidați;
- se elaborează tematica ce va fi parcursă în ora de curs, afișată cu 48 de ore înainte
de susținerea probelor.
- Candidații reușiți la concurs vor fi validați în Consiliul Facultății și apoi în Senat.
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.
1.

2.

acțiunea/
operațiunea
Evaluarea
necesităților de
ocupare a
posturilor
didactice (raportat
la planurile de
învățământ și
statul de funcții)
Votarea scoaterii
la concurs a
posturilor vacante

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Consiliul
departamentului

Decan

-

-

-

Consiliul
departamentului

Decan

Senat

-

Ministerul
Educației

Senat

Decizia de
.scoatere la
.concurs a
posturilor
didactice
3. Organizarea
concursurilor
pentru ocuparea
posturilor
didactice vacante

Consiliul de
administrație

-

Consiliul
Facultății
Consiliul de
administrație
Senat

Consiliul
departamentului

-

-

RMC

Secretar șef

4.

Validarea
rezultatelor

Consiliul
facultății

-

-

Senat

Senat

5

Transmiterea
.rezultatelor către
compartimentul
personalsalarizare

Senat

-

-

-

-

3
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprob.

Nr.
exemplare

Difuz
are

0

1
Statul de
funcții cu
posturile
scoase la
concurs
Fișele de
evaluare ale
membrilor
comisiei de
concurs
Raportul
președintelui
comisiei de
concurs

2
Director
Departament

3
Consiliul
Facultății

4
1

5
X

6
Secretariatul
facultății/dep
artamentului

Permane
nt

Membrii
comisiei de
concurs

-

5

X

Secretar șef,
Arhivă

Permane
nt

Președinte
comisie de
concurs

-

1

X

Secretar șef,
Arhivă

Permane
nt

1.

2.

3.

Arhivare
Loc
Perioada
7

Alte
element
e
8

8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
3
3
5
6
6
7
8
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exempl
ar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

1
1
1

1

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume

Extensia
universitară PiatraNeamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul de
Muzicologie
Departamentul de
Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul de
Instrumente cu
Coarde, de Suflat şi
Percuţie
Departamentul de
Instrumente cu
Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul de
Canto şi Artele
Spectacolului
Muzical
ANMGD

Director
extensie
universitară
Decan

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk

Comp. PersonalSalarizare

Decan
Director
departament
Director
departament

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Secretar șef

Roxana Huza

Adm. fin.

Rodica Dîrjan

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021
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PROCEDURĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR
DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
COD: P-ANMGD-CD-07

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Presedinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedură reglementează organizarea examenelor de promovare în cariera didactică
la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”.
Prin organizarea examenelor de promovare se asigură exclusiv evoluţia în carieră a
personalului didactic titular din cadrul ANMGD, prin trecerea pe o funcţie didactică imediat
superioară.
Descrierea procedurii sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare
şi/sau control, respectiv asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de
personal.

2. DOMENIUL DE APLICARE
În organizarea examenelor de promovare în cariera didactică este implicat în primul rând
departamentul în care este necesară organizarea examenelor de promovare.
Procedura este valabilă la nivelul întregii ANMGD.
Funcțiile didactice pentru care se poate organiza examen de promovare, sunt:
a) lector universitar/şef de lucrări;
b) conferenţiar universitar;
c) profesor universitar.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii;
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale cu completările și modificările
ulterioare;
- HG nr 902 din 9 noiembrie 2018 (metodologia-cadru de promovare)
- ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 (standarde minimale);
- Metodologia de promovare în cariera didactică în cadrul ANMGD.
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4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
CPS

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Compartiment Personal-Salarizare

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
Documente utilizate:
- Statul de funcţii în care se evidențiază posturile vacante;
- Metodologia pentru organizarea examenelor de promovare în cariera didactică în cadrul
ANMGD;
- Monitorul oficial în care au fost publicate posturile vacante pentru care se organizează
examenul/examene
- Dosarele candidaţilor cuprinzând documentele cerute de metodologie.
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale = Mobilier, calculatoare, acces internet, imprimantă, linie telefonică,
materiale consumabile.
- Resurse umane = Secretar șef, director de departament, președinte de comisie, Prorector
responsabil cu activități didactice, Secretar șef ANMGD, Comisie Senat, Compartiment juridic

- Resurse financiare = Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor
consumabile necesare acestei activităţi şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.
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5.3. Modul de lucru
Posturile vacante destinate promovării în cariera didactică se aprobă anual de către senatul
universităţii, la propunerea consiliului de administraţie.
ANMGD poate să organizeze examen de promovare în cariera didactică numai după aprobarea
de către senatul universitar a numărului de posturi vacante şi publicarea de către ANMGD pe
pagina de internet proprie a informaţiilor privind organizarea examenului/examenelor.
Cu 30 de zile înainte de începerea fiecărui semestru, ANMGD are obligaţia de a transmite
Ministerului Educaţiei Naţionale documentația specificată în metodologia ANMGD, în vederea
obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului.
Anunţul privind organizarea examenului se publică cu cel puţin două luni înainte de data
desfăşurării primei probe de examen.
Comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale obligatorii, instituită la nivel
instituțional ca o comisie a Senatului, verificăși validează informațiile și punctajele completate
de candidați în Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale obligatorii și decide să
acorde sau nu avizul pentru înscrierea acestora la examenele pe posturile didactice.
Pentru obţinerea avizului compartimentului juridic al ANMGD, fiecare dosar trebuie să cuprindă
rezoluţia cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor
minimale obligatorii.
Avizul este comunicat candidatului şi publicat pe pagina de internet a examenului în termen de
48 de ore de la emiterea sa, dar cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a
examenului.
Cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de examen, pe pagina de
internet a ANMGD vor fi publicate pentru fiecare candidat la examenul de promovare în cariera
didactică, următoarele:
a) curriculum vitae;
b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru postul pentru care
urmează să se desfăşoare examen de promovare;
c) lista completă de lucrări.
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Consiliul departamentului în structura căruia se află postul face propuneri pentru componenţa
nominală a comisiei de examen. Componenţa comisiei de examen pe baza propunerilor este
înaintată de decanul facultăţii spre avizare consiliului facultăţii. Componenţa nominală a
comisiei de examen însoţită de avizul consiliului facultăţii este supusă validării consiliului de
administraţie şi apoi transmisă senatului universitar pentru aprobare. În urma aprobării de către
senatul universitar, comisia de examen este numită prin decizie a rectorului. În termen de două
zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului, componenţa nominală a comisiei de examen
este publicată pe pagina de internet a examenului.
Examenul constă în evaluarea calităţilor didactice şi a activităţii ştiinţifice.
Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de examen pe baza
dosarului de examen şi, adiţional, printr-una sau mai multe probe de examen, în funcție de
nivelul postului pentru care este organizat examenul de promovare în cariera didactică.
ANMGD anunţă pe pagina de internet a examenului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de
examen.
Preşedintele comisiei întocmeşte un raport asupra probelor examenului, pe baza referatelor de
apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de examen.
Raportul asupra probelor examenului este aprobat prin decizie a comisiei de examen şi este
semnat de fiecare dintre membrii comisiei şi de către preşedintele comisiei.
Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a
instituţiei de învăţământ superior şi acordă sau nu avizul său raportului asupra examenului.
Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a
instituţiei de învăţământ superior şi aprobă sau nu raportul asupra examenului.
Rezultatul comisiei se publică pe pagina de internet a examenului, în termen de două zile
lucrătoare de la finalizarea examenului, respectiv după expirarea termenului de rezolvare şi de
răspuns la contestaţii, după caz.
După aprobarea de către senatul universitar a rezultatului examenului, pe pagina de internet a
examenului se publică lista candidaţilor promovaţi.
În situaţia în care un candidat deţine dovezi care pot demonstra nerespectarea procedurii de
examen, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea
rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura ANMGD şi se
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soluţionează de comisia de contestaţii în maximum două zile lucrătoare de la expirarea perioadei
de contestaţii.
Încadrarea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ
superior, în urma aprobării rezultatului examenului de către senatul universitar, se fac prin
decizie a rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.
1.

acțiunea/
operațiunea
Întocmirea listei de
posturi vacante

2.

Publicarea listei de
posturi vacante

3.

Transmiterea către
Ministerul Educației a
documentației de avizare
a organizării examenelor
de promovare
Publicarea anunțului
privind organizarea
examenelor

4.

5.

Primirea înscrierilor la
examenele de promovare

6. .

Verificarea îndeplinirii
standardelor minimale
obligatorii
Avizarea juridică a
dosarelor

7.

8.

Comunicarea avizului
compartimentului juridic

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Consiliul
de
administraț
ie
Secretar
șef
ANMGD
Secretar
șef
ANMGD

-

Senat

-

-

-

-

-

-

-

Ministerul
Educației

Senat

Secretar
șef
ANMGD

Prorector
responsa
bil cu
activități
didactice
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Secretar
șef
ANMGD
Comisie
Senat
Comparti
ment
juridic
Secretar
șef
ANMGD

-
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9.

Publicarea informațiilor
despre candidați

10.

Propunerea de membri ai
comisiei de examen

11.

Validarea componenței
nominale a comisiei de
examen

12.

Emiterea deciziei de
numire a comisiei de
examen
Evaluarea competențelor
candidaților
Întocmirea raportului
asupra probelor de
examen
Publicarea rezultatului
examenelor

13.
14.

15.

16.

Primirea contestațiilor

17.

Rezolvarea contestațiilor

18.

Decizia de încadrare pe
post și acordarea titlului
universitar
Îndeplinirea procedurilor
privind încadrarea pe
post

19.

Secretar
șef
ANMGD
Consiliul
departame
ntului
Consiliul
de
administraț
ie
Rector

-

-

-

-

Decan

-

Consiliul
facultății

-

Senat

-

-

-

-

-

-

-

Comisia de
examen
Președintel
e comisiei
de examen
Secretar
șef
ANMGD
Secretar
șef
ANMGD
Comisia de
contestații
Rector

-

-

-

-

-

Comisia de
examen

-

-

-

Consiliul
facultății
Senat
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CPS

-

-

-

-

-
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

0

1
Extras din
Statul de
funcții cu
posturile
vacante
Fișele de
evaluare ale
membrilor
comisiei de
examen
Raportul
președintelui
comisiei de
examen
Dosarele de
examen

2
Director
Departament

1.

2.

3.

4.

Aprob.

Nr.
exemplare

Difuz
are

Arhivare
Loc
Perioada

3
Decan

4
1

5
X

6
Secretariatul
facultății/dep
artamentului

7
Permanen
t

Membrii
comisiei de
examen

-

5

X

Secretar șef,
Arhivă

Permanen
t

Președinte
comisie de
concurs

-

1

X

Secretar șef,
Arhivă

Permanen
t

Candidați

Comisia
de
verificare
/ Comp.
juridic

1

X

Secretar șef,
Arhivă

Permanen
t

Alte
element
e
8

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind organizarea și desfășurarea
concursurilor de ocupare a posturilor
didactice pe perioadă nedeterminată

P-ANMGD-CD-07

Ed.: 1

Rev.:0

Pag. 10 / 11

8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

Exempl
ar
Nr.
1

1
1
1
1

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume

Extensia
universitară PiatraNeamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul de
Muzicologie
Departamentul de
Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală

Director
extensie
universitară
Decan

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk

Decan
Director
departament
Director
departament

Data
primirii

Semnătura

3
3
7
9
10
10
11
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Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1
1

Departamentul de
Instrumente cu
Coarde, de Suflat şi
Percuţie
Departamentul de
Instrumente cu
Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul de
Canto şi Artele
Spectacolului
Muzical
ANMGD

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Secretar șef

Roxana Huza

Comp. PersonalSalarizare

Adm. fin.

Rodica Dîrjan

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND MONITORIZAREA, EVALUAREA PERIODICĂ ȘI
MODIFICAREA PROGRAMELOR DE STUDII
COD: P-ANMGD-PST-01

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Presedinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind monitorizarea, evaluarea
periodică și modificarea programelor de
studii

P-ANMGD-PST01
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Stabilirea procedurilor referitoare la evaluarea periodică și la modificarea programelor de studii
astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii de maximă corectitudine, operativitate şi
obiectivitate.
- Asigurarea documentației necesare pentru derularea activității în conformitate cu standardele
ARACIS.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Toate specializările existente în oferta de studii
- Departamentele care asigură activitățile în cadrul programelor de studii
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- H.G. cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licență şi masterat;
- Regulamentului privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gh. Dima”
- LEN/ 2011 cu modificări;
- Standardele ARACIS privitoare la evaluarea calității învățământului universitar;
- Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de
studiu
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
CEAC

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
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privind monitorizarea, evaluarea
periodică și modificarea programelor de
studii
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
Evaluarea periodică a programelor de studiu
Programele de studiu existente se supun evaluării periodice, în conformitate cu frecvența
impusă de metodologia ARACIS.
În anumite situații, se poate realiza evaluarea programelor existente înainte de termenul impus,
la solicitarea Biroului Senatului sau Senatului universității.
Evaluarea programelor are în vedere
- disciplinele de studiu, indiferent de statutul lor, şi succesiunea lor
- existenţa fișei de disciplină, a suporturilor de curs, auxiliarelor
- conţinutul programelor disciplinelor de studiu, suporturilor de curs, auxiliarelor
- corelarea competenţelor şi calificărilor cu cadrul naţional şi piaţa muncii
- performanţele studenţilor în învăţare, cercetare, producţie artistică, concursuri
- evoluţia numărului de candidaţi la admitere şi a raportului înscrişi/absolvenţi
Modificarea programelor de studii
● Modificările nu pot fi aplicate retroactiv şi trebuie implementate doar în sesiunea care
urmează aprobării. Astfel, modificările pentru sesiunea de toamnă trebuie aprobate
până la data de 31 mai, iar cele pentru sesiunea din primăvară trebuie aprobate până la
data de 30 noiembrie.
● După aprobarea unei modificări, documentele şi toate specificațiile programului
trebuie aduse la zi de către Directorul Programului. Aceste documente trebuie trimise
Decanului Facultății/Directorului Filialei, care va supune documentele atenției
Prorectorului Didactic.
● Dacă modificările reprezintă mai puțin de 25% din totalul programului, ele trebuie
aprobate de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității. În acest sens se pot
constitui în modificări aprobarea de noi module, reformulări ale obiectivelor, schimbări
structurale minore, schimbări ale criteriilor de admitere.
● Dacă modificările reprezintă mai mult de 25% din totalul programului, atunci este
necesară reaprobarea întregului program.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

acțiunea/
operațiunea

1.

0
Evaluarea continuă a
programului de studii

1
Director
program de
studii

2
Director de
departament/
Decan

Menținerea unei evidențe a
neconformităților constatate şi
a acțiunilor corective propuse
în ceea ce priveşte programul
de studii
Actualizarea bazelor de date
referitoare la programul de
studii;
Analizarea propunerilor pentru
modificarea programelor de
studii
Urmărirea aplicării corecte a
procedurilor pentru
modificarea unui program de
studii, în conformitate cu
regulamentele în vigoare în
cadrul ANMGD
Evaluarea procentului
modificărilor propuse în cadrul
programului de studii
Supunerea spre aprobare a
modificărilor, dacă acestea
reprezintă mai puțin de 25%
din totalul programului de
studii
Actualizarea documentelor și a
specificațiilor programului, în
conformitate cu modificările
aprobate

Director
program de
studii

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

3
Decan

4
Decan
Rector

5
Secretariat
facultate
/extensie

-

-

-

Director
program de
studii

Secretariat
facultate
/extensie
Director
program de
studii
Director
program de
studii

Director program de
studii

-

-

-

-

-

Secretariat
facultate
/extensie
-

-

-

-

-

Director
program de
studii
Director
program de
studii

Decan

-

-

-

-

CEAC
facultate

Decan
Rector

Secretariat
facultate
/extensie

Director
program de
studii

Decan

Prorector
didactic

Rector

Secretariat
facultate
/extensie
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

Denumirea
anexei
1
-

Elaborator

Aproba
t

2
-

3
-

Număr de
exemplar
e
4
-

Difuzare

5
-

Arhivare
Loc
Perioa
da
6
7
-

Alte
element
e
8
-

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
4
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Evidenta

Exempla
r
Nr.
1
1
1

Evidență

1

Informare
și aplicare

1

Compartimen
t
Facultatea
teoretică
Facultatea de
interpretare
Responsabil
calitate pe
facultate
Responsabil
calitate pe
facultate
Extensia Piatra
Neamț

Funcția

Decan
Decan
Decan

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătura

Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Director

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr crt.

1.

2.

Ediţia sau, după
Componenta
caz, revizia în
revizuită
cadrul ediţiei
Revizia 1 la
Structura
Ediția 1
Revizia 2 la
Ediția 1

Ref. regulament

Modalitatea reviziei
ediţiei
Ședință CEAC
Ședință CEAC

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 din
anul univ.20172018
Semestrul 2 din
anul univ.20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
DE ANALIZĂ A REZULTATELOR EVALUĂRILOR STUDENȚILOR
LA EXAMENE, VERIFICĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE PERFORMANȚĂ
COD: P-ANMGD-PST-02

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CMC
Lect.univ
.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr.:

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
de analiză a rezultatelor evaluărilor
studenților la examene, verificări și activități
de performanță
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal;
- Îmbunătățirea activității didactice și de evaluare pe baza analizei rezultatelor studenților la
evaluări.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: metodologia de colectare a datelor și informațiilor referitoare
la rezultatele studenților la evaluări și în activitățile artistice și competiționale; evaluare internă a
procesului de predare-învăţare; procedurile de proiectare, revizuire şi evaluare a structurii şi a
conţinutului programelor de studii;
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al departamentelor,
studenţii, secretariatele facultăților/departamentelor.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

Carta Universităţii
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale
ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice, actualizat.

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalităţi:
Documente utilizate:
- Planurile de învățământ
- Fișele disciplinelor
- Fişele de autoevaluare ale cadrelor didactice
- Situații școlare/disciplină
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
● Operaţiunile şi acţiunile activităţii de analiză a rezultatelor evaluărilor studenților sunt
realizate semestrial de către decani, în Consiliul pe facultate, după fiecare sesiune de
examinare.
● Valorificarea rezultatelor activităţii: asigurarea feed-back-ului şi depistarea necesităţii
modificării programelor, a metodelor pedagogice sau a metodelor de evaluare folosite,
pentru atingerea obiectivelor.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: decani
- Echipa de proces: consiliul pe facultate; directorii de departament; corpul profesoral,
studenţii; RMC
6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.

1.
2.

Acțiunea/ operațiunea

Elaborat

0
Identificarea disciplinelor cu
promovabilitate mai scăzută

1
Consiliul
pe
facultate
Consiliul
pe
facultate

Analiza potențialelor cauze
ale promovabilității mai
scăzute

verificat

aprobat

2

3

avizat

arhivat

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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Emiterea de recomandări
pentru îmbunătățirea
rezultatelor evaluărilor
studenților
Monitorizarea efectelor
implementării
recomandărilor
Identificarea și analiza
posibilităților de creștere a
performanțelor artistice și
competiționale ale
studenților
Emiterea de recomandări
pentru creșterea
performanțelor individuale
ale studenților
Monitorizarea efectelor
implementării
recomandărilor

3.

4.
5.

6.

7.

Decan

-

-

-

-

Decan

-

-

-

-

Consiliul
pe
facultate

-

-

-

-

Decan

-

-

-

-

Decan

-

-

-

-

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a

Denumirea
anexei

0

1

1. -

Elaborato
r

Aprob
a

2
-

3
-

Număr
de
exemplar
e
4
-

Difuzar
e

Arhivare
Loc
Perioa
da

5
-

6
-

Alte
element
e

7
-

8
-
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8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
3
4
5
5
6

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exemplar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1
1

Compartiment
Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare

Funcția
Director
extensie
universitară
Decan
Decan

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Data
primirii

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
de analiză a rezultatelor evaluărilor
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de performanță
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
COD: P-ANMGD-PST-03

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ
. Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind elaborarea planurilor de
învățământ

P-ANMGD-PST-03
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Asigurarea cadrului procedural prin care sunt elaborate planurile de învățământ în cadrul
ANMGD astfel încât acestea să respecte standardele de calitate și prevederile legale în vigoare, să
asigure oferirea de competențe profesionale ținând cont de cerințele pieței muncii și de necesitatea
compatibilității cu programe similare din țară și din străinătate.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- toate facultățile, departamentele, programele de studii aferente celor trei cicluri universitare –
licență, masterat, doctorat
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

- standardele ARACIS în vigoare:
OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările
ulterioare;
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
CNC

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Cadrul Național al Calificărilor

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind elaborarea planurilor de
învățământ
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Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 3 / 6

5. DESCRIEREA PROCEDURII
În elaborarea sau revizuirea planurilor de învățământ, se va ține seama de tipurile de discipline și
de ponderea acestora în planul de învățământ, așa cum sunt acestea specificate de comisia Arte,
Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport din cadrul ARACIS.
Tipuri de discipline:
Disciplinele din planul de învăţământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate.
Discipline după categoria formativă:
- fundamentale
- de domeniu
- de specialitate
- complementare
Discipline după opționalitate:
- obligatorii,
- opționale
- facultative
Cerințe privitoare la discipline:
a) să se regăsească disciplinele conform standardelor ARACIS;
b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard;
c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și
transversale;
d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii
Europene;
e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline
stabilite.
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

acțiunea/
operațiunea
Elaborarea
planului de
învățământ
Analiza CNC, a
ofertei de studii
universitare și a
rapoartelor de
evaluare a
programelor de
studii
Redactarea
propunerii de
revizuire a
planurilor de
învățământ

elaborat

verificat

Director de
departament

aprobat

avizat

arhivat

Consiliul
departamentului

Decan

Prorector
resp. cu
activit. did.

Director
departam
ent

-

-

-

-

Consiliul
departamentului

Decan

Prorector
resp. cu
activit. did.

Director
departam
ent

Număr de
exemplar
e
4

Difuzare

Director de
departament

Director de
departament

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Planul de
învăţământ
revizuit şi
evaluat
periodic

Elaborator

Aprob
ă

2

3

Director de
departament

Decan

1

5
Facultate

Arhivare
Loc
Perioada
6
Secretariat
Facultate/
Departament

7
permanent

Alte
eleme
nte
8

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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P-ANMGD-PST-03

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 5 / 6

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei în cadrul procedurii

0

Pagina

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

2
2
2
2
3
4
4
5
5
6

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exemplar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

1
1
1

Compartiment

Funcția

Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul de
Muzicologie
Departamentul de
Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul de
Instrumente cu
Coarde, de Suflat
şi Percuţie

Director
extensie
universitară
Decan
Decan
Director
departament
Director
departament

Director
departament

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk
Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Data
primirii

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind elaborarea planurilor de
învățământ
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Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Departamentul de
Instrumente cu
Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul de
Canto şi Artele
Spectacolului
Muzical

Director
departament

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius
Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediţia 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND EVALUAREA INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII
COD: P-ANMGD-PST-04

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect. univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia
/Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind evaluarea internă a programelor
de studii

P-ANMGD-PST-04
Ed.: 1

Rev.: 0
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Participarea şi implicarea colectivului de profesori din cadrul departamentelor în realizarea şi
derularea activităţilor, conform programelor de studii universitare;
- Se asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: metodologia de evaluare internă a procesului de predareînvăţare; procedurile de proiectare, revizuire şi evaluare a structurii şi a conţinutului programelor
de studii; implicarea instituţiilor de cercetare, a angajatorilor şi a absolvenţilor în procesul de
evaluare;
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al departamentelor,
studenţii, secretariatele facultăților/departamentelor.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

Carta Universităţii
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale
ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice, actualizat.
Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de
studiu
Standardele ARACIS corespunzătoare domeniului Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și
Sport

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Termenul abreviat
Nr. crt. Abrevierea
0
1
1.
RMC
Responsabil cu Managementul Calității
2.
E
Elaborare
3.
V
Verificare
4.
A
Aprobare
5.
Ap.
Aplicare
6.
Ah.
Arhivare
7.
FT
Facultatea Teoretică
8.
ANMGD
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
9.
FIM
Facultatea de Interpretare Muzicală

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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10.
EPN
Extensia Piatra Neamț
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalităţi:
Documente utilizate:
- Standardele ARACIS specifice domeniului
- Programele de studii
- Planurile de învățământ
- Fișele disciplinelor
- Planurile de cercetare de specialitate, al activităţilor de creaţie şi performanţă
- Fişele de autoevaluare/evaluarea colegilor/evaluarea studenţilor
- Conţinutul şi rolul documentelor vizează aportul activităţii din cadrul departamentelor
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii de evaluare internă – este realizată de
către Prorectorul responsabil cu Activitățile Didactice (RMC)
- Consultarea Standardelor ARACIS specifice domeniului
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii de evaluare periodică a programelor –
director de departament și directorul de program
- Valorificarea rezultatelor activităţii: asigurarea feed-back-ului şi depistarea necesităţii
modificării programelor sau a metodelor pedagogice folosite, pentru atingerea
obiectivelor declarate.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: decani
- Echipa de proces: directorii de departament; directorii de program; corpul profesoral al
programelor de studii, studenţi; RMC

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.

1.
2.

3.

4.

5.

acțiunea/
operațiunea
0
Elaborarea
metodologiei de
evaluare internă
Evaluarea anuală a
programelor de studii
– conform
Standardelor
ARACIS
Analiza nevoilor de
structură şi conţinut
ale programelor de
studii
Asigurarea feed-backului şi a eventualelor
modificări
metodologice
Verificarea dobândirii
competenţelor vizate
prin raportarea la
CEC, în concordanţă
cu CNC

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

2

3

4

5

1
Decan

RMC

-

-

Decan

Director de
program

Director
departament

Decan

Rector

-

Director
Decan
departament

-

-

-

Director de departament

Decan

-

-

Director de departament

-

RMC

-
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privind evaluarea internă a programelor
de studii

P-ANMGD-PST-04
Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 5 / 7

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Planurile de
învăţământ

Elaborato
r

Aprob
a

2
Consiliul
facultăţii

3
Decan

Număr de Difuza
exemplar
re
e
4
5
1
X

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7
Secretariate permane
facultate
nt

Alte
elemen
te
8
-

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

1

Pagina

0
1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
3
5
5
6
7
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

1
1
1

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume

Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul
de Muzicologie
Departamentul
de Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul
de Instrumente
cu Coarde, de
Suflat şi
Percuţie
Departamentul
de Instrumente
cu Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul
de Canto şi
Artele
Spectacolului
Muzical

Director
extensie
universitară
Decan

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian BenceMuk

Decan
Director
departament
Director
departament

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
Liviu-Claudius
Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.
0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
COD: P-ANMGD-PST-05

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect. univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia
/Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind organizarea activităților didactice
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Participarea şi implicarea colectivului de profesori din cadrul departamentelor în realizarea şi
derularea activităţilor, conform programelor de studii universitare;
- Se asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: metodologia de organizare a procesului de predare-învăţare;
procedurile de proiectare, revizuire şi evaluare a structurii şi a conţinutului programelor de studii;
și de organizare a activităților didactice.
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al departamentelor,
studenţii, secretariatele facultăților/departamentelor.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

Carta Universităţii
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale
ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice, actualizat.
Standardele ARACIS corespunzătoare domeniului Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și
Sport

4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
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10.
EPN
Extensia Piatra Neamț
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalităţi:
Documente utilizate:
- Standardele ARACIS specifice domeniului
- Structura anului universitar
- Planurile de învățământ
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
Tipuri de activitate didactică: cursuri, seminarii, lucrări practice, practică artistică, practică
pedagogică
Derularea activităților:
- Titularii de curs, pe baza planurilor de învățământ organizează activitățile didactice din cursul
anului universitar;
- Titularii de curs înscriu informațiile despre organizarea activităților didactice în fișele
disciplinelor și le comunică studenților;
- Forma de evaluare pentru fiecare curs este comunicată de către titularul de curs către studenți
în primele 2 săptămâni de la începerea cursurilor;
- Organizarea activităților didactice este transmisă de titularul de curs responsabilului cu
alcătuirea orarelor la nivelul instituției;
- Responsabilul cu practica artistică la nivelul fiecărui program de studii colectează informațiile
despre practica artistică a studenților și organizează orarul de practică artistică, în colaborare
cu secretariatul artistic al instituției;
- Responsabilul cu practica pedagogică colectează informațiile despre practica pedagogică
organizează orarele și planificarea practicii pedagogice;
- Directorii de departament sunt responsabili cu gestionarea orelor individuale în cadrul FIM
- Valorificarea rezultatelor activităţii: asigurarea respectării îndeplinirii cerințelor din
planurile de învățământ, cu respectarea constrângerilor logistice și de timp la nivelul
ANMGD și cu respectarea nevoii studenților și a cadrelor didactice de a beneficia de o
planificare optimă a activităților didactice.
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: directorii de departament
- Echipa de proces: titularii de curs, corpul profesoral al programelor de studii, decanii,
secretariatele facultăților/departamentelor; studenţii; responsabilii cu practica artistică;
responsabilul cu orarele la nivelul instituției; responsabilul cu practica pedagogică la
nivelul instituției; secretariatul artistic al instituției.
6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.

1.

2.
3.

4.

acțiunea/
operațiunea
0
Organizarea
activităților didactice
din cursul anului
universitar;
Înscrierea activităților
didactice în fișa
disciplinei
Comunicarea
organizării
activităților didactice
și a formei de
evaluare către
studenți
Alcătuirea orarelor la
nivel de instituție

5.

Planificarea
activităților de
practică artistică

6.

Planificarea
activităților de
practică pedagogică
Planificarea cursurilor
individuale (FIM)

7.

elaborat

verificat

aprobat

2

avizat

3

arhivat

1
Titular de curs

-

-

-

4
-

5

Titular de curs

-

-

-

-

Titular de curs

-

-

-

-

Responsabilul
cu orarele la
nivelul
instituției
Responsabilul
cu practica
artistică la
nivelul
programului
de studii
Responsabilul
cu practica
pedagogică
Director
departament

-

-

Decan

Secretariat
facultate/de
partament

Secretari
at artistic

-

Decan

Secretariat
artistic

-

-

Decan

Secretariat
facultate/de
partament
Secretariat
facultate/de
partament
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a

Denumirea
anexei

Elaborator

Apro
bă

0

1

2
Responsabil
orare
ANMGD
Directori
departament

3
X

Număr
de
exempla
re
4
1

X

1

Responsabil
practică
artistică
program de
studii
Responsabil
practică
pedagogică
ANMGD

Secret
ariat
artisti
c
-

1. Orare
2

Orare

.cursuri
3

4

individuale
FIM
Planificare
.practică
artistică

Planificare
.practică
pedagogică

Difuzare

Arhivare
Loc
Perioad
a

Alte
elemen
te

5
Cadre
didactice
/ studenți
Cadre
didactice
/ studenți

6
Secretariate
facultate

7
1 an

8
-

Secretariate
facultate

1 an

-

1

Studenți

Secretariate
facultate/
Secretariat
artistic

1 an

-

1

Studenți

Secretariate
facultate

1 an

-

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
4
5
5
6
7
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1

Compartiment

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul
de Muzicologie
Departamentul
de Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul
de Instrumente
cu Coarde, de
Suflat şi
Percuţie
Departamentul
de Instrumente
cu Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul
de Canto şi
Artele
Spectacolului
Muzical
ANMGD

Informare
și aplicare

1

DSPP

Informare
și aplicare

1

Secretariat
artistic

1
1
1

Funcția

Director
extensie
universitară
Decan
Decan
Director
departament
Director
departament

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Responsabil
orare
ANMGD
Director
departament

Conf.univ.dr.
Lucian Ghișa

Șef serviciu

Lect.univ.dr.
Diana Elena
Sârb
Ioana
Baalbaki

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.
0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GH. DIMA” CLUJ-NAPOCA

PROCEDURI DE LUCRU
PENTRU DESFĂȘURAREA ONLINE
A PRESUSȚINERILOR ȘI SUSȚINERILOR TEZELOR DE DOCTORAT
pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020
și a menținerii restricțiilor de socializare
1. SCOPUL PROCEDURII
Desfășurarea presusținerilor și susținerilor tezelor de doctorat în format online, pe
durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României
Legea 1/2011 actualizată
Codul studiilor universitare de doctorat – HG 681/2011
HG 134/2016
Carta ANMGD
Adresa M.E.C. 8880-07.04.2020
O.M. 4020/4.04.2020
3. DOMENIUL DE APLICARE
Desfășurarea online, în condiții de rigoare științifică a susținerilor și presusținerilor
tezelor de doctorat.
4. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1. Resurse necesare
4.1.1. Resurse umane
- coordonatori: secretariatul Școlii doctorale, conducătorul științific al
tezei de doctorat
- suport IT: un reprezentant din departamentul de specialitate al
ANMGD
- beneficiari: studenții-doctoranzi
4.1.2. Resurse materiale și logistice
- conexiune Internet;
- adrese mail;
1

- programe de conectare audio-video/videoconferință: Skype,
WhatsApp, Zoom, Webex sau similare, deținute cu licență de către
IOSUD.;
- programe de trimitere documente (WeTransfer. MyAirBridge sau
similare).
4.2. Modul de lucru
4.2.1. Presusținerea tezei de doctorat
- teza de doctorat este trimisă comisiei, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte
de data presusținerii;
- link-ul de conectare la programul de videoconferință este trimis
membrilor comisiei cu o zi înainte de data presusținerii;
4.2.2. Susținerea tezei de doctorat
- teza de doctorat este trimisă comisiei, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile
înainte de data susținerii;
- link-ul de conectare la programul de videoconferință este trimis
membrilor comisiei cu o zi înainte de data presusținerii;
- rapoartele referenților oficiali vor fi trimise în format electronic,
semnat, și în original, în dublu exemplar, cu semnătură olografă, cu cel
puțin trei zile înaintea desfășurării ședinței publice.
4.2.3. Proceduri
- doctorandul va fi instruit din timp privitor la: softul utilizat, resursele
hard necesare, procedurile de lucru, și va semna o declarație de luare la
cunoștință a acestor informații;
- în situația în care doctorandul nu deține mijloacele tehnice necesare,
IOSUD va sigura aparatura necesară desfășurării presusținerii și
susținerii;
- presusținerile și susținerile se vor desfășura conform desfășurătorului
uzual;
- susținerile vor fi popularizate pe site-ul instituției, în termenul uzual;
- doritorii care vor să urmărească ședințele publice vor trimite o cerere
prin mail-ul instituției, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de susținere;
- numărul maxim de participanți este condiționat de resursele
programului de videoconferință utilizat; participanții vor primi invitația
și link-ul de participare în ordinea înscrierii;
- participanții nu vor putea interveni în decursul susținerii publice decât
la invitația președintelui comisiei; în caz contrar, vor fi deconectați;
- se interzice înregistrarea ședinței publice de către participanți, fapt
care le va fi adus la cunoștință prin mail-ul de invitare la susținere;
- susținerile vor fi înregistrate și vor fi arhivate la Școala doctorală;
2

- procesele verbale, în format tipizat, vor fi completate de către membrii
comisiei atât în format electronic, cu semnătură, cât și pe hârtie, cu
semnătură olografă, și vor fi trimise Școlii doctorale, prin curier, în
termen de maximum 10 (zece) zile de la desfășurarea ședinței publice;
- se admite absența motivată de la susținerea publică a tezei de doctorat
a unui singur membru al comisiei de evaluare, cu excepția președintelui
și a conducătorului de doctorat, cu condiția îndeplinirii tuturor
obligațiilor prevăzute în regulamentul Școlii doctorale.
5. RESPONSABILITĂȚI
Responsabili de proces: directorul CSUD, directorul Școlii doctorale.
Responsabili de realizarea activităților: conducătorul științific al tezei de doctorat,
referenții oficiali, reprezentantul departamentului IT, doctorandul.
6. DISPOZIȚII FINALE
Pe parcursul desfășurării acestor proceduri, vor fi respectate toate prevederile legale
și regulamentare referitoare la presusținerea și susținerea tezelor de doctorat.
De asemenea, va fi respectat cadrul și conduita academică specifică acestor activități
științifice.

DIRECTOR CSUD,
Prof. univ. dr. Gabriel BANCIU

Prezentul document a fost aprobat în ședința online a Senatului ANMGD din 28.04.2020
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„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND MONITORIZAREA CARIEREI ABSOLVENȚILOR
COD: P-ANMGD-STD-01

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se realizează statistici privitoare la inserția profesională a absolvenților pe piața muncii

2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: paşii care trebuie urmaţi pentru a evalua măsura în care
absolvenții ANMGD activează în domeniul de studii absolvit
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: Compartimentul de Comunicare Internă,
Alumni şi Consiliere în Carieră din cadrul Departamentului de Relații externe, Absolvenții
ANMGD, secretariatele facultăților/departamentelor, Secretar Șef al ANMGD
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
DRE
CIACC
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Departamentul de Relații Externe
Comunicare Internă, Alumni şi Consiliere în Carieră
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Chestionar-tip privitor la inserția pe piața muncii a absolvenților
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: procedura de monitorizare a carierei absolvenților
servește la aprecierea gradului de compatibilitate între specializările oferite de ANMGD
și cerințele pieței muncii;
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: Compartimentul de Comunicare Internă, Alumni şi Consiliere în Carieră
din cadrul DRE
- Echipa de proces: secretar facultate, secretar-șef instituție
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6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

acțiunea/
operațiunea
0
Asigurarea
disponibilității
chestionarelor privind
traseul profesional al
absolvenților în
secretariatele
ANMGD
Actualizarea
periodică a
chestionarelor privind
traseul profesional al
absolvenților în
secretariatele
ANMGD
Predarea spre
completare către
absolvenți în
momentul ridicării
actelor de studii și
colectarea
chestionarelor privind
traseul profesional al
absolvenților
Realizarea de
statistici periodice
privind traseul
profesional al
absolvenților
ANMGD

elaborat
1
- CIACC din
cadrul DRE

verificat

aprobat

2

avizat

3

arhivat

4

5

-

-

-

-

- CIACC din
cadrul DRE

-

-

-

-

- secretar
facultate
- secretar-șef
instituție

-

-

-

- CIACC din
cadrul DRE

- CIACC din
cadrul DRE

-

-

-

- CIACC din
cadrul DRE
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

2.

-

Număr
de
exemplar
e
4
X

-

1

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprob
ă

1
Chestionar
privitor la
traseul
profesional al
absolvenților
Statistici
periodice
privind
traseul
profesional al
absolvenților

2
Comp.
CIACC din
cadrul DRE

3

Comp.
CIACC din
cadrul DRE

Difuzare

Arhivare
Loc
Perioad
a

5
Absolvenți

6
Comp.
CIACC din
cadrul DRE

7
permane
nt

Facultăți/
Departamen
te

Comp.
CIACC din
cadrul DRE

5 ani

Alte
element
e
8

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
3
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Nr
crt.

Scopul
difuzării

0

1
1.Aplicare și
informare
Aplicare și
informare
Aplicare și
informare

1.
2.
3.

4.

Aplicare,
informare,
arhivare
Aplicare și
informare

5.

Compartimen
t

Funcția

3
Facultatea
teoretică
Facultatea de
interpretare
Extensia Piatra
Neamț

4
Decan

1

CIACC din
cadrul DRE

Șef
comp.

1

Secretariat
ANMGD

Secretar
șef

Exempl
ar
Nr.
2
1
1
1

Decan
Director

Nume și
prenume
5
Prof.univ. dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Paula Șandor

Data
primir
ii
6

Semnătura

7

Roxana Huza

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

Nr.
crt.

0

1.

1
Ediţia 1

-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR
DE ADMITERE ÎN ANMGD
COD: P-ANMGD-STD-02

Elaborat
Funcţia
/Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia
/Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Admiterea se organizează numai la programe de studii care funcţionează în conformitate cu
reglementările în vigoare
- Se asigură programele de studii, proiectate ca structură şi conţinut în concordanţă cu CNC;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii (criteriile de admitere);
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: identificarea programelor de studii şi criteriile de admitere,
cu respectarea specializărilor specifice fiecărui program de studii; respectarea metodologiei de
admitere;
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: Comisia centrală, Comisiile pe facultate,
Directorul de departament; Secretar admitere
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale/2011 cu modificările ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- Regulamentului privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gh. Dima”
- Broșurile de admitere actualizate anual
- Adresă anuală de la Ministerul Educației cu cifrele de școlarizare ale programelor de studii
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalităţi:
Documente utilizate:
- Regulamentul şi broşurile de admitere
- Calendarul admiterii şi probele de concurs
- Componenţa cadrelor didactice din departament
- Cifrele de școlarizare ale fiecărui program de studii
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Săli de studiu; Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale
consumabile.
- Resurse umane: Decan, Consiliul facultăţii, Directorii de departament, Corpul profesoral
al ANMGD; Secretar admitere
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor
consumabile necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.
5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de
activitate
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: conform regulamentului de admitere
- Valorificarea rezultatelor activităţii: studenţii vor fi admişi exclusiv pe baza
competenţelor academice.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.

Acțiune/operațiune

elaborat

Verificat

Aprobat

0
Realizarea
regulamentului de
admitere
Stabilirea criteriilor
de admitere
Aplicarea
metodologiei de
admitere conform
regulamentelor și
broșurilor

1

2

3

Asigurarea semnării
contractului de studii
de către studenţii
admişi

avizat

arhivat

Decan

-

-

4
Senat

5

Consiliul
facultății
Secretar
admitere;
Secretar
facultate;
Comisie de
admitere
Secretar
facultate

-

-

-

Decan

Secretar
admitere

Decan

Rector

Secretar
facultate

-

-

-

-

Senat
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
Ane
xa
0

Denumirea
anexei

Elaborato
r

Aproba

1
Probele
1.
concursului de
admitere

2
Cf.
Regulamen
tului de
admitere

3
Director de
departament

2. Proces-verbal

Comisia
de
admitere
Secretariat
facultate

rezultate
admitere
3. Lista
studenţilor
înmatriculaţi

Num
ar de
exem
plare
4
1

Difuza
re

Arhivare
Loc
Perioada

5
Public

6
Secretariat
facultate/
departament

Decan

1

X

Decan

1

X

Secretariat
facultate/de
partament
Secretariat
facultate/de
partament

7

Alte
elemente

8

1 an

permanent

permanent

8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii
0

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagin
a

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
3
4
4
5
6

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

P-ANMGD-STD-02

De organizare și desfășurare a examenelor
de admitere în ANMGD

Ed.: 1

Rev.: 2

Pag. 5 / 6

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date) și
listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzarii
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1
1
1
1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

Compartimen
t
Facultatea
Teoretică

Facultatea de
Interpretare
Facultatea de
interpretare
Școala
Doctorală
„Sigismund
Toduță”
Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Școala
Doctorală
„Sigismund
Toduță”
Facultatea
Teoretică

Functia

Nume si
prenume

Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar
școala
doctorală

Cleopatra
Boboc
Andreea Roya

Secretar
extensie
universitară
Director
extensie
universitară
Director
școala
doctorală

Loredana
Mihăeş

Decan

Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Simona Corina
Fodor
Cleopatra
Boboc

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Pavel Puşcaş

1

Facultatea de
Interpretare

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

1

Departamentul
de Muzicologie
Departamentul
de Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul
de Instrumente
cu Coarde, de

Director
departament
Director
departament

Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk

Director
departament

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

1

1

Data
primiri
i

Semnatura
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Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Suflat şi
Percuţie
Departamentul
de Instrumente
cu Claviatură
şi Ansambluri
Instrumentale
Departamentul
de Canto şi
Artele
Spectacolului
Muzical

Director
departament

Conf.univ.dr.
Liviu-Claudius
Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND EVALUAREA STUDENȚILOR LA EXAMENE/VERIFICĂRI
COD: P-ANMGD-STD-03

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind evaluarea studenților la
examene/verificări
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Ed.: 1
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Evaluarea unitară, obiectivă și transparentă a rezultatelor învățării studenților.
- Asigurarea de șanse egale în evaluarea competențelor, fără nici o discriminare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Evaluarea studenților de la toate nivelurile de studiu și la toate disciplinele
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale/2011 cu modificările ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- Regulamentului privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gh. Dima”
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Principii
a) Modalitatea de evaluare trebuie să fie adecvată conținutului disciplinei şi competenţelor
care sunt apreciate.
b) Modalitatea de evaluare aleasă şi criteriile de notare trebuie anunţate studenţilor în primele
două săptămâni de la începerea cursului.
c) Notarea trebuie să fie obiectivă, transparentă și nediscriminatorie.
5.2. Procedura de evaluare
a) Modalitate de evaluare
- Titularul disciplinei descrie modalitatea de evaluare a studenţilor în fișa disciplinei, pe care
o supune aprobării directorului de departament la începutul anului universitar sau al
semestrului II.
- Pentru o evaluare cât mai obiectivă se recomandă ca nota finală să fie reprezentată de media
ponderată a evaluării de pe parcurs şi a evaluării finale, de bilanţ.
- Procentajul celor două tipuri de evaluare menţionate mai sus este stabilit de titularul de
curs.
- La examene/verificări sunt prezente minimum două cadre didactice.
b) Prezentarea la examene și verificări
- Prezentarea la examenul final poate fi condiţionată de prezenţa la cursuri şi seminarii/lucrări
practice într-o proporţie stabilită de titularul cursului şi comunicată studenţilor în primele două
săptămâni de la începerea anului universitar sau semestrului II.
- Datele de examinare se fixează de către titularul de curs, împreună cu secretariatul facultății,
cu respectarea unei perioade de minimum 2 zile între examene.
- Dacă studenții întârzie la examenul programat și anunțat, evaluatorul decide dacă le mai
acceptă sau nu le acceptă prezența.
- Neprezentarea la examen în sesiunea programată pentru o disciplină din contractul de studii
echivalează cu nepromovarea examenului respectiv.
- Supravegherea studenţilor în timpul examenelor revine celui/celor care au ţinut cursul şi
lucrările practice.
- Studenţii care participă la programe de mobilităţi internaţionale, activităţi sportive sau
artistice au sesiune deschisă.
c) Rezultate, promovare
- Rezultatele la examene/verificări sunt afișate pe platforma studenților.
- Contestarea notei este permisă numai la examenele scrise sau la examene pentru care există
înregistrări audio-video, se face în scris şi se depune la secretariatul facultăţii în cel mult 48 de
ore de la afişarea notelor. Evaluatorul are obligaţia de a explica studentului criteriile pe baza
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cărora a făcut aprecierea. Studentul nu are dreptul să solicite prezentarea lucrărilor altor
studenţi indiferent de motivaţia invocată.
- Prin promovarea examenului studenţii obţin creditele alocate disciplinei respective, indiferent
de câte ori s-au prezentat la examen.
- Dacă studentul nu a promovat la o disciplină din anul universitar în care este înscris trebuie
să refacă activitatea prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină după care are dreptul
să se prezinte din nou.
- În cazul nepromovării unei discipline opţionale studentul poate alege pentru anul următor o
altă disciplină opţională dintre cele oferite la nivelul anului universitar respectiv.
- Frauda la examen se pedepseşte prin exmatriculare sau alte forme de sancţiune stabilite la
nivelul facultăţilor. Copierea sau plagiatul la temele de pe parcursul semestrului sunt
considerate fraudă şi se sancţionează la fel ca şi în cazul examenelor.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr
crt.
1.

acțiunea/
operațiunea
Selectarea metodei
de evaluare

elaborat
Titular
disciplină

verificat

aprobat

avizat

arhivat

Director de
departament

Consiliu
profesoral
departament

-

Secretar
facultate
/departament

Decan
2.

3.

4.

Evaluarea
studenților
conform
modalității alese
Completarea
cataloagelor de
disciplină până la
sfârșitul sesiunii
Trecerea în
documente a
rezultatelor de la
reexaminări

Comisia de
evaluare

Fiecare
cadru
didactic
Comisia de
reexaminare

-

-

-

Secretar
facultate
/departament

-

Decan

Secretar
facultate
/departament

-

Decan

Secretar
facultate
/departament

-

-
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Cataloage
2.

de
disciplină
Situații
școlare
individuale
ale
studenților

Elaborat.

2
Secretar
facultate
Secretar
facultate

Aprobat

3
Decan /
Director
departament
Decan /
Director
departament

Nr. de
exemplare

Difuzar
e

4
X

5
Facultat
e

X

Facultat
e

Loc

Arhivare
Perioada

6
Secretariat
Facultate /
departament
Secretariat
Facultate /
departament

7

Alte
element
e
8

1 an

permanent

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
4
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Evidenta

Exempla
r
Nr.
1
1
1

Evidență

1

Informare
și aplicare

1

Compartimen
t
Facultatea
teoretică
Facultatea de
interpretare
Responsabil
calitate pe
facultate
Responsabil
calitate pe
facultate
Extensia Piatra
Neamț

Functia

Decan
Decan
Decan

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Director

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

2.

Ediţia sau, după
Componenta
caz, revizia în
revizuită
cadrul ediţiei
Revizia 1 la
Structura
Ediția 1
Revizia 2 la
ediția 1

responsabilități și
descriere

Modalitatea reviziei
ediţiei
Ședință CEAC
Ședință CEAC

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 din
anul univ.20172018
Semestrul 1 din
anul univ.20202021
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PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND PROMOVAREA STUDENTULUI
DINTR-UN AN DE STUDII ÎN ALTUL
COD: P-ANMGD-STD-04

Elaborat
Funcţia/ Semnă
Nume
tura
Membră
CEAC
Lect.
Univ.
Dr.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC
ANMGD

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Privind promovarea studentului dintr-un
an de studii în altul

P-ANMGD-STD-04

Ed.: 1

Rev.: 0
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se informează studenții înmatriculați la nivelul tuturor programelor de studii din cadrul ANMGD
cu privire la cerințele care trebuie îndeplinite pentru promovarea dintr-un an de studii în altul
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: structura programelor de studii, care trebuie să contribuie la
dezvoltarea profesională şi în carieră a studenţilor
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al ANMGD, studenţii
înmatriculați la nivelul tuturor programelor de studii din cadrul ANMGD, Secretariatele
facultăților/departamentelor.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății de
Interpretare Muzicală
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Programele de studii specifice
- Cataloagele cu notele/calificativele obținute de către studenți la evaluările/verificările
corespunzătoare fiecărei discipline
- Situația școlară individuală a fiecărui student la finalul anului de studii
- Capacitatea de școlarizare a instituției pe anul în curs

5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, conform
calendarului universitar și programelor de studii;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: promovarea studentului dintr-un an de studii în altul
asigură parcurgerea de către studenți a întregului ciclu de studii în conformitate cu logica
programelor de studii - asigură existența anumitor deprinderi și cunoștințe înainte de
fiecare treaptă superioară a procesului didactic.
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: decan
- Echipa de proces: secretar facultate, director de departament, consiliu facultate
6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
acțiunea/
elaborat
verificat
aprobat
crt.
operațiunea
0
1
2
3
Centralizarea
- secretar
1.
rezultatelor școlare
facultate
ale studenților
Verificarea
- secretar
2.
îndeplinirii condițiilor facultate
de promovare a
studenților
Comunicarea către
- secretar
3.
student a
facultate
neîndeplinirii
condițiilor de
promovare, atunci
când este cazul
Adoptarea deciziei de - consiliu
-director de - decan
4.
exmatriculare atunci
facultate
departament
când sunt întrunite
condițiile pentru
aceasta
Comunicarea către
- secretar
5.
student a deciziei de
facultate
exmatriculare
Preluarea și
- secretar
6.
înregistrarea cererilor facultate
de întrerupere a
şcolarizării din partea
studenților
Adoptarea deciziei de - consiliu
- director de - decan
7.
aprobare/respingere a facultate
departament
cererii de întrerupere
a şcolarizării
Preluarea și
- secretar
8.
înregistrarea cererilor facultate
de transfer pentru
studenții care nu au

avizat

arhivat

4
-decan

5
- secretar
facultate

-

-

-

-

-decan
-rector

- secretar
facultate

-

-

-

- secretar
facultate

- decan
- rector

- secretar
facultate

-

- secretar
facultate
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

promovat examenul
de la disciplina
principală de
specialitate
Verificarea
eligibilității
studentului pentru
transfer și a
capacității de
școlarizare
Adoptarea deciziei de
aprobare/respingere a
cererii de transfer
Preluarea și
înregistrarea cererilor
de susținere a
examenelor restante
Transmiterea
centralizatoarelor
examenelor restante
solicitate către
cadrele didactice
Transmiterea
centralizatoarelor
programărilor
examenelor restante
în regim cu taxă către
Departamentul
Financiar
Verificarea
eligibilității
studenților pentru
înscrierea la
examenul de
finalizare a studiilor
din punct de vedere al
restanțelor

- secretar
facultate

- director de
departament

- decan

-

-

- consiliul
facultății

- director de
departament

- decan

- decan
- rector

- secretar
facultate

- secretar
facultate

-

-

-

- secretar
facultate

- secretar
facultate

-

-

-

-

- secretar
facultate

-

-

-

- secretar
facultate

- secretar
facultate

-

-

-

-
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
Denumirea
anex anexei
a
0
1
1. Fişa disciplinei

Elaborato
r

Aprobat

Nr. de
exempl
are
4
1

Difuzare

X

2
Titularul
de curs

3
Director
departament

5

2. Situația
școlară
individuală
3. Decizii de
exmatriculare

Secretar
facultate

1

X

Consiliul
facultăţii

Decan/
Director
departament
Decan/
Rector

1

X

4. Decizii de
transfer

Consiliul
facultăţii

Director
departament

1

X

5. Programarea
susținerii
examenelor
restante în
regim cu taxă

Secretar
facultate

Decan/

1

Cadru
didactic;
Dep.
financiar

Arhivare
Loc
6
Secretariat
facultate/
departament
Secretariat
facultate/
departament
Secretariat
facultate/
departament
Secretariat
facultate/
departament
Secretariat
facultate/
departament/
Departament
financiar

Alte
elemente

Perioada
7
1 an

permanent

permanent

permanent

1 an

8. CUPRINS
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei în cadrul procedurii

1

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

Pagina

2

8
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare,
evidență
și
arhivare
Informare
aplicare,
evidență
și
arhivare
Informare
aplicare,
evidență
și
arhivare
Informare
aplicare,
evidență
și
arhivare
Informare
aplicare,
evidență
și
arhivare

Exempla
r
Nr.
1

Compartimen
t

Funcția

Nume și
prenume

Facultatea
teoretică

Decan

Prof.univ.dr.
Elena Chircev

1

Facultatea de
interpretare

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

1

Extensia Piatra
Neamț

Director

1

Secretariat FT

Secretar
facultate

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Cleopatra
Boboc

1

Secretariat
FIM

Secretar
facultate

Simona Corina
Fodor

1

Secretariat
FIM

Secretar
facultate

Andreea Roya

1

Extensia Piatra
Neamț

Secretar

Loredana
Mihăeș

1

ANMGD

Director
economic

Ana-Maria
Pugna

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia 1

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND PROMOVAREA A DOI ANI DE STUDII ÎNTR-UN SINGUR AN
PENTRU NIVELUL LICENȚĂ
COD: P-ANMGD-STD-05

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind promovarea a doi ani de studii
într-un singur an la nivel licență
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se informează studenții înmatriculați la nivel licență în cadrul ANMGD cu privire la cerințele
care trebuie îndeplinite pentru promovarea a doi ani de studii într-unul singur
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: structura programelor de studii, care trebuie să contribuie la
dezvoltarea profesională şi în carieră a studenţilor
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al ANMGD, studenţii
înmatriculați la nivel licență în cadrul FT, FIM și EPN, secretariatele facultăților
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății de
Interpretare Muzicală
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
Muz
ANMGD
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Programele de studii specifice
- Cataloagele cu notele/calificativele obținute de către studenți la evaluările/verificările
corespunzătoare fiecărei discipline
- Situația școlară individuală a fiecărui student la finalul anului de studii
- Cifrele de școlarizare ale anului universitar în curs și ale anului universitar următor
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, conform
calendarului universitar și a programelor de studii;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: promovarea a doi ani de studiu într-unul singur oferă
studenţilor posibilitatea de a parcurge mai rapid treptele traseului educaţional, asigurânduse în acelaşi timp că logica programelor de studii şi condiţia existenţei anumitor deprinderi
şi cunoştinţe esenţiale sunt respectate.
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: decan
- Echipa de proces: secretar facultate, director de departament, consiliu facultate
6. B. RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
Acțiunea/operațiune
elaborat
verificat
aprobat
crt.
a
0
1
2
3
Preluarea
și
secretar
1.
înregistrarea cererilor facultate
de parcurgere a doi
ani universitari întrunul
Verificarea
- secretar
2.
eligibilității
facultate
studentului pentru
parcurgerea a doi ani
universitari într-unul
Adoptarea deciziei de - consiliu
- director de - decan
3.
aprobare/respingere a facultate
departament
cererii de parcurgere
a doi ani universitari
într-unul

avizat
4

arhivat

-

5
- secretar
facultate

-

-

- decan
- rector

- secretar
facultate

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Fişa
disciplinei

Elaborato
r
2
Titularul
de curs

2. Situația

Secretar
facultate

3.

Consiliul
facultăţii

școlară
individuală
Decizii de
parcurgere a
doi ani
universitari
într-unul

Aprobă

3
Director
departame
nt
Decan/
Director
departame
nt
Decan

Număr de
exemplar
e
4
1

Difuzare

1

X

1

X

5
X

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7
Secretariat
1 an
facultate/
departament
Secretariat
permane
facultate/
nt
departament
Secretariat
facultate

permane
nt

Alte
element
e
8

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind promovarea a doi ani de studii
într-un singur an la nivel licență

P-ANMGD-STD-05

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 5 / 6

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
4
4
5
5
6

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul difuzării
Informare, aplicare
și evidență
Informare aplicare și
evidență

Exemplar
Nr.
1
1

Informare, aplicare
și evidență

1

Informare, aplicare,
evidență și arhivare
Informare, aplicare,
evidență și arhivare
Informare, aplicare,
evidență și arhivare
Informare, aplicare,
evidență și arhivare

1
1
1
1

Comparti
ment
Facultatea
teoretică
Facultatea
de
interpretare
Extensia
Piatra
Neamț
Secretariat
FT
Secretariat
FIM
Secretariat
FIM
Extensia
Piatra
Neamț

Funcția
Decan
Decan

Director

Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar

Nume și
prenume
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Cleopatra
Boboc
Simona Corina
Fodor
Andreea Roya
Loredana
Mihăeș

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia 1

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2

3

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
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www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND CONTESTAREA DE CĂTRE STUDENŢI
A REZULTATELOR EVALUĂRILOR
COD: P-ANMGD-STD-06

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnătura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se informează studenții înmatriculați la nivel licență în cadrul ANMGD cu privire la posibilitatea
de contestare a rezultatelor evaluării şi la paşii care trebuie urmaţi în acest sens
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: paşii care trebuie urmaţi pentru a contesta rezultatele evaluării
la examene scrise, în vederea asigurării unei evaluări corecte, imparţiale
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al ANMGD, studenţii
înmatriculați la nivel licență în cadrul ANMGD, Secretariatele facultăților/departamentelor
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății de
Interpretare Muzicală
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
- Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi menţionate în Anexa la OMECTS 3666/ 30
martie 2012
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Programele de studii specifice
- Cataloagele cu notele/calificativele obținute de către studenți la evaluările/verificările
corespunzătoare fiecărei discipline
- Situația școlară individuală a fiecărui student
- Baremul de evaluare folosit în cadrul examenelor/evaluărilor
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, conform
calendarului universitar și a programelor de studii;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: procedura de contestare a evaluării asigură
respectarea dreptului studentului la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a
competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul
de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: decan
- Echipa de proces: secretar facultate, director de departament, consiliu facultate, comisie de
contestaţie
- Resurse materiale: mobilier, calculatoare, acces internet, materiale consumabile
- Resurse financiare: conform bugetului de venituri - cheltuieli
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6. B.RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
acțiune/operațiune

Nr.
crt.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

0
Preluarea și
înregistrarea cererilor
de contestare a
rezultatelor evaluării
Verificarea încadrării
contestaţiei în termen
Aprobarea declanşării
procedurii de
reexaminare
Comunicarea către
student a paşilor care
trebuie îndepliniţi
pentru reexaminare
Comunicarea către
cadrul didactic a
cererii de contestare
Numirea comisiei de
reevaluare
Evaluarea de către
comisia de contestație

Modificarea notei în
acord cu rezultatul
acordat de comisia de
contestaţie

elaborat

verificat

aprobat

avizat

1
- secretar
facultate

2

3

4

arhivat

-

-

-

5
- secretar
facultate

- secretar
facultate
- consiliu
facultate

-

-

-

-

- director de
departament

- decan

- decan

- secretar
facultate

- secretar
facultate

-

-

-

-

- secretar
facultate

-

-

-

-

- consiliu
facultate
- comisia
de
contestaţi
e
- secretar
facultate

-

- decan

- decan

-

-

- decan

- secretar
facultate
- secretar
facultate

- decan

-

- secretar
facultate
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a

Denumirea
anexei

0

1
1.
2.

3.

Fişa
disciplinei
Situația
școlară
individuală
Decizii de
numire a
comisiei de
contestaţie

Elaborato
r

Aprobat

2
Titularul
de curs
Secretar
facultate

3
Director
department
Decan

Consiliul
facultăţii

Decan

Număr
de
exempla
re
4
X

Difuzare
Loc

5
Facultate

1

Secretar
facultate

1

Facultate

Arhivare
Perioada

6
Director
departament
Secretariat
facultate
Secretariat
facultate

Alte
element
e

7

8

1 an
Permanent

1 an

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagin
a

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
4
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Evidența

Exempla
r
Nr.
1
1
1

Evidență

1

Informare
și aplicare

1

Compartimen
t
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Responsabil
calitate pe
facultate
Responsabil
calitate pe
facultate
Extensia Piatra
Neamț

Funcția

Decan
Decan
Decan

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătura

Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Director

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ.20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND ECHIVALAREA CREDITELOR ECTS
COD: P-ANMGD-STD-07

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CMC
Lect.
Univ.
Dr.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr.:

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se informează studenții înmatriculați la toate nivelurile și toate programele de studii din cadrul
ANMGD cu privire la procedura de echivalare a creditelor ECTS obţinute pe parcursul studiilor
efectuate în străinătate.

2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: paşii care trebuie urmaţi pentru a obţine recunoaşterea
creditelor transferabile obţinute pe perioada unui stagiu de studii efectuat într-o altă universitate
care aplică sistemul ECTS
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al ANMGD, studenţii
înmatriculați în cadrul ANMGD, Secretariatele facultăților, Prorectorul Responsabil cu Activitatea
Didactică și Centrul CRID-ANMGD
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
- Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.4.061/2011,
- Hotărârea Guvernului nr.49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor,
- Hotărârea Guvernului nr.76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,
- Hotărârea Guvernului nr.67/2007 privind participarea României la programele comunitare
”Învățare pe tot parcursul vieții”, ”Erasmus Mundus” și ”Tineret în Acțiune”, pe perioada
2007-2013 și a
- Ordinul privind Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în
străinătate.
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4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1 Definiţii ale termenilor

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Planurile de învățământ ale programelor de studii specifice
- Cataloagele cu notele/calificativele obținute de către studenți la evaluările/verificările
corespunzătoare fiecărei discipline
- Situația școlară individuală a fiecărui student
- Baremul de evaluare folosit în cadrul examenelor/evaluărilor
- “Learning Agreement” (LA) sau „Transcript of records”, în situația în care acesta nu face
parte integrantă din LA
- Certificat de confirmare a stagiului
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, conform
calendarului universitar și a programelor de studii;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: echivalarea creditelor ECTS obţinute în străinătate
asigură continuitatea studiilor înmatriculaţi în ANMGD pe perioadele în care aceştia
beneficiază de mobilităţi în străinătate;
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6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
Responsabil de proces: Prorectorul Responsabil cu Activitatea Didactică și cu Centrul CRIDANMGD
- Echipa de proces: secretar facultate, director de departament, consiliu facultate, decan,
departamentul de relaţii externe
- Resurse materiale: mobilier, calculatoare, acces internet, materiale consumabile
- Resurse financiare: conform bugetului de venituri - cheltuieli
6. B.RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.

1.

2.

3.

acțiunea/
operațiunea
0
Înaintarea cererii de
echivalare a creditelor
obţinute în străinătate
către Centrul CRID
Întocmirea
procesului-verbal

elaborat

verificat

aprobat

avizat

1

2

3

4

departamentu
l de relaţii
externe
- prorector
responsabil
cu activitățile
didactice

ECTS de
recunoaștere a
rezultatelor
academice/de
practică
- secretar
Transferarea
rezultatelor obținute facultate
la instituția-gazdă în
foaia matricolă și
suplimentul la
diplomă

arhivat
5
- secretar
facultate

-

-

-

-

-

-

- secretar
facultate

-

-

- decan

- secretar
facultate
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

2.

Denumirea
anexei

Elaborator

1
Situația
școlară
individuală

2
Secretar
facultate

Proces-verbal
ECTS de
recunoaştere a
rezultatelor
academice/de
practică

Prorector
resp. cu
activit.
didactice

Aprobă

3
Decan/
Director
departa
ment
Decan

Nr. de
exemplar
e
4
1

Difuzare

X

1

X

Loc
5

Arhivare
Perioada

6
Secretariat
facultate/
departament

7
permanent

Secretariat
facultate

permanent

Alte
eleme
nte
8

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

3
3
4
5
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Nr.
crt.
0

1
2
3
4
5

Scopul
difuzării
1
1. Aplicare
și
informare
Aplicare
și
informare
Aplicare
și
informare
Aplicare
și
informare
Aplicare
și
informare

Exemplar
Nr.
2
1

Aplicare
și
informare
Aplicare
și
informare

6
7

Funcția

Nume și
prenume
5
Cleopatra
Boboc

Comparti
ment
3
FT

4
Secretar FT

1

FIM

Secretar FIM

Simona Corina
Fodor

1

FIM

Secretar FIM

Andreea Roya

1

EPN

Secretar EPN

Loredana
Mihăeș

1

ANMGD

Prorectorul
Responsabil cu
Activitatea
Didactică

prof.univ.dr.
Vera Negreanu

1

DRE

Director DRE

1

EPN

Secretar EPN

conf.univ.dr.
Oana BălanBudoiu
Loredana
Mihăeș

Data
primirii
6

Semnătura
7

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia 1

-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021
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PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR ȘI SESIZĂRILOR
FORMULATE DE CĂTRE STUDENȚI
COD: P-ANMGD-STD-08

Elaborat
Funcţia/N
ume
Membră
CEAC
Lect. univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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sesizărilor formulate de către studenți
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se informează studenții din cadrul ANMGD cu privire la modalitățile prin care pot adresa
reclamații sau sesizări privitoare la procesul și condițiile de învățământ.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: paşii care trebuie urmaţi de către studenți pentru a adresa
reclamații sau sesizări; pașii care trebuie urmați pentru soluționarea reclamațiilor/sesizărilor
formulate de către studenți;
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: studenţii înmatriculați în cadrul ANMGD,
registratura ANMGD; Comisia pentru etică și deontologie profesională universitară; îndrumătorii
de an; directorii de departament; decanii; secretariatele facultăților/departamentelor; compartiment
tehnic-administrativ; Asociația Studenților Acad. Muz. Gh. Dima
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății Teoretice
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în cadrul Facultății de
Interpretare Muzicală
- ORDIN nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, actualizat
- Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi menţionate în Anexa la OMECTS 3666/ 30
martie 2012
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, în mod
continuu, ca răspuns la sesizările formulate;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: procedura de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor
formulate de către studenți oferă respectarea dreptului studentului de a contribui la
îmbunătățirea procesului și a condițiilor de învățare;
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: Îndrumătorul de an
- Echipa de proces: studenţii înmatriculați în cadrul ANMGD, registratura ANMGD; Comisia
pentru etică și deontologie profesională universitară; îndrumătorii de an; directorii de
departament; decanii; secretariatele facultăților/departamentelor; compartiment tehnicadministrativ; Asociația Studenților Acad. Muz. Gh. Dima
- Resurse materiale: mobilier, calculatoare, acces internet, materiale consumabile
- Resurse financiare: conform bugetului de venituri - cheltuieli
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6. B.RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

acțiunea/operațiune
a
0
Consilierea
studenților pentru
formularea în scris a
sesizărilor și
reclamațiilor
Preluarea
reclamațiilor și
sesizărilor scrise

Soluționarea
reclamației/ sesizării
în departamentul
responsabil
Comunicarea către
student a modului de
soluționare a
reclamației / sesizării

elaborat
1
- îndrumător de an

registratura
ANMGD;
secretariate;
serviciu tehnicadministrativ;
comisia de etică;
secretariate;
serviciu tehnicadministrativ;
comisia de etică;
secretariate;
serviciu tehnicadministrativ;
comisia de etică;

verific
at
2
-

aprobat

avizat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

registratura
ANMGD;
secretariate;
serviciu tehnicadministrativ;
comisia de etică;
-

-

-

-

3

arhivat

4

5

secretariate;
serviciu tehnicadministrativ;
comisia de etică;

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

2.

Denumirea
anexei

Elaborato
r

1
Sesizări /
reclamații

2
Studenți

Adrese cu
soluționarea
sesizărilor /
reclamațiilor

secretariate;
serviciu
tehnicadministrati
v; comisia
de etică;

-

Număr de
exemplar
e
4
X

X

-

X

X

Aprobat

3

Difuzare

5

Arhivare
Loc
Perioada
6
secretariate;
serviciu
tehnicadministrati
v; comisia
de etică;
secretariate;
serviciu
tehnicadministrati
v; comisia
de etică;

7
1 an

1 an

Alte
element
e
8
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8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagin
a

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

3
3
4
5
5
6
6

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

Exemplar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

1
1

1

Compartiment

Funcția

Facultatea
teoretică
Facultatea de
interpretare
Extensia Piatra
Neamț

Decan

Serviciu TehnicAdministrativ
Comisia pentru
Etică și
Deontologie
Profesională
Universitară

Șef
serviciu
Președint
e

Decan
Director

Nume și
prenume
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr,
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Marian Oroian
Conf.univ.dr.
Nicoleta Demian

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND COLECTAREA ŞI ANALIZA FEEDBACK-ULUI
STUDENŢILOR
COD: P-ANMGD-STD-09

Elaborat
Funcţia/N
ume
Membră
CEAC
Lect.univ
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Colectarea de date pentru a sprijini monitorizarea şi îmbunătăţirea calității procesului didactic;
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor faţă de procesul educativ, condiţiile învăţării şi
conţinuturile disciplinelor, de la toate nivelurile de studiu și la toate disciplinele
- Toate departamentele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale/2011 cu modificările ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- Regulamentul privind asigurarea calităţii în Academia Națională de Muzică “Gh. Dima”
- Manualul de calitate al ANMGD
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD
ASAMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Asociația Studenților Academiei de Muzică Gh. Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
● Evaluarea se realizează anual, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, conform standardelor
ARACIS.
● Secretariatele facultăților realizează lista studenților eligibili pentru a-şi exprima gradul de
satisfacţie, pe baza numărului maxim de absențe (conform deciziei interne a facultății) și
transmite această listă către ASAMGD.
● ASAMGD selectează în platformă studenții eligibili pentru participarea la procesul de
evaluare a gradului de satisfacţie.
● Platforma notifică în mod automat studenții selectați prin e-mail să completeze evaluarea.
● Studenții îşi exprimă satisfacţia faţă de componente ale procesului educativ
● Calificativele sunt convertite în valori numerice.
● Centralizarea rezultatelor (rezultate numerice și sugestii/semnalări făcute de studenți) este
generată automat de către platformă și este transmisă CEAC pe facultate și secretariatului
facultății.
● Decanul realizează o analiză a rezultatelor şi propune strategii de îmbunătăţire.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Activități

Nr
crt.
1.

2.

3.

4.

Elaborarea
formularului-tip
de evaluare
Alcătuirea listelor
de studenți
eligibili și
transmiterea către
ASAMGD
Notificarea
studenților pentru
completarea
formularelor de
evaluare online
Interpretarea
rezultatelor şi
formularea unor
strategii de
îmbunătăţire

elaborat

verificat

aprobat

avizat

arhivat

-

Secretariat
facultate

CEAC
facultate

Secretariat
facultate

-

Secretariat
facultate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ASAMGD
-

Decan

-
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Evaluări
2. Centralizato
rul
evaluărilor

Elaborato
r

Aprobă

2

3

automat
Decan

-

Număr de
exemplar
e
4

X
X

Difuzare

5

X
X

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7

Secretari
at

Alte
element
e
8

5 ani

8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

0

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
3
3
4
4
5
5
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență

Exemplar
Nr.
1

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

Facultatea
Teoretică

Decan

1

Facultatea de
Interpretare

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

1

Extensia Piatra
Neamț

Director

1

ASAMGD

Președinte
interimar

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Alexandru
Dascăl

Data
primirii

Semnătura

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestru 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
COD: P-ANMGD-STD-10

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia
/Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se asigură derularea cursurilor şi a activităților practice (proiecte, stagii de practică artistică şi
pedagogică, activităţi de creaţie şi performanţă) în funcţie de numărul de ore şi conform planului
de învăţământ;
- Se asigură coordonarea adecvată pentru elaborarea unei lucrări de licență care atestă
competenţele acumulate de fiecare student;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură continuitatea activităţilor chiar şi în condiţiile fluctuaţiilor de personal.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: metodologia de organizare a activităților și examenelor de
finalizare a studiilor de licență în cadrul ANMGD
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: Consiliul facultății, Directorul de
departament, Comisiile de licență, Secretarii comisiilor de licență, Secretariatele facultăților/
departamentelor
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- Legea Educației Naționale/2011 cu modificările ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii;
- Codul de conduită etică şi deontologie profesională universitară al ANMGD
- Planurile de învățământ specifice programelor de studii
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
FIM
ANMGD

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalităţi:
Documente utilizate:
- Planul de învăţământ pentru ciclul de studii de licență
- Fișele de disciplină
- Lista studenţilor înmatriculaţi
- Lista cu repartizarea studenţilor la îndrumători de licență
- Componenţa cadrelor didactice din comisii
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Săli de studii; Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile;
- Resurse umane: Decan, Biroul Consiliului facultăţii, Director de departament, Corpul profesoral
-

al ANMGD; secretariatele facultăților/departamentelor;
Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Selectarea îndrumătorilor:
● FACULTATEA TEORETICĂ: Studenții aleg profesorii îndrumători pentru lucrarea de
licență la sfârșitul anului universitar precedent și comunică secretariatelor facultăților
opțiunea lor;
● FACULTATEA DE INTERPRETARE: profesorul îndrumător este, de regulă, profesorul
de specialitate al studentului, însă studenții au și opțiunea de a-și alege profesorul
îndrumător din rândul celorlalte cadre didactice din ANMGD
- Profesorul îndrumător validează opțiunea studenților;
- Pe parcursul ultimului an universitar, studenții și îndrumătorii se întâlnesc periodic;
- Planificarea examenelor de susținere a licenței este realizată de secretarii facultăților,
împreună cu secretarii comisiilor de licență.
- Rezultatele examenelor de licență sunt centralizate la secretariatele facultăților.
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
acțiunea/operațiunea

Nr.
crt.

1.

0
Validarea calității de
îndrumător

elaborat
1
Cadre
didactice

verificat

aprobat

avizat

2

3

4

arhivat
5

Secretariat
facultate

2.

Stabilirea comisiilor
de licență

3.

Programarea
examenelor de licență

4.

Desfășurarea probelor

5.

Centralizarea și
comunicarea
rezultatelor
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Consiliu
departament
Secretar
facultate /
Secretar
licență
Comisii
licență /
Secretar
facultate /
Secretar
licență
Secretar
facultate /
Secretar
licență

Decan

-

Senat

Senat

-

-

-

Secretariat
facultate

-

-

-

-

-

-

Decan

Secretariat
facultate

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
Anexa
0

1.

2.
3.
4.
5.

Denumirea
anexei

Elaborator

Aproba

Nr. de
exemplare

1
Lista
studenţilor
înscriși la
examenul
de licență
Lista cu
profesorii
îndrumători
Lista
lucrărilor
de licență
Fișele
comisiei de
licență
Centralizat
orul
rezultatelor
examenului
de licență

2
Secretar
facultate

Difuzare

3

Decan

4
1

X

Secretar
facultate

X

1

X

Secretariat
facultate

1 an

Secretar
facultate

X

1

X

Secretariat
facultate

1 an

Secretar
facultate

X

1

X

Secretariat
facultate

1 an

Secretar de
licență

Comisi
e de
licență

1

X

Secretariat
facultate

Perman
ent

5

Arhivare
Loc
Perioa
da
6
7
Secretariat perman
facultate
ent

Alte
eleme
nte
8
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8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei în cadrul procedurii

Pagina

1

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1
1
1

Compartimen
t
Facultatea
Teoretică

Facultatea de
Interpretare
Facultatea de
interpretare

1

Extensia
universitară
Piatra-Neamț

Informare
și aplicare

1

Extensia
universitară
Piatra-Neamț

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Facultatea
Teoretică

1

Facultatea de
Interpretare

Funcția

Nume și
prenume

Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar
facultate
Secretar
extensie
universita
ră
Director
extensie
universita
ră
Decan

Cleopatra
Boboc
Andreea Roya

Decan

Conf.univ.dr.
Iulia Suciu

Data
primirii

Semnătura

Simona Corina
Fodor
Loredana
Mihăeş

Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediția 1
-

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei
-

Data de la care se
aplică prevederile
reviziei
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021
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„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
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„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
DE TRANSFER AL STUDENȚILOR
COD: P-ANMGD-STD-11

Elaborat
Funcţia/
Nume
Membră
CEAC
Lect.univ.
Tatiana
Oltean

Semnă
tura

Exemplar nr______

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate în
activitatea de transfer al studenților români și străini la/de la ANMGD;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: metodologia transferului studenților români și străini la/de la
Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: secretariatele facultăților; secretarul șef al
instituției; decanii; departamentele din cadrul facultăților; corpul profesoral al ANMGD
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul MEN 4722/29.09.2000 cu privire la transferul studenților din instituțiile de
învățământ superior de stat
- Ordinul MECTS 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite Transferabile
- Ordinul MECTS nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate
- Regulamentul de aplicare a sistemului ECTS (ANMGD)
- Regulamentul de transfer al studenților (ANMGD)
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.1. Abrevieri ale termenilor
Termenul abreviat
Nr. crt. Abrevierea
0
1
1.
RMC
Responsabil cu Managementul Calității
2.
E
Elaborare
3.
V
Verificare
4.
A
Aprobare
5.
Ap.
Aplicare
6.
Ah.
Arhivare
7.
FT
Facultatea Teoretică
8.
Muz
Facultatea de Interpretare muzicală
9.
ANMGD
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
10.
EPN
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Planurile de învățământ
- Cifrele de școlarizare
- Cataloagele cu notele/calificativele obținute de către studenți la evaluările/verificările
corespunzătoare fiecărei discipline
- Situația școlară individuală a fiecărui student la finalul anului de studii
- Cifrele de școlarizare ale anului universitar în curs și ale anului universitar următor
- Registrul matricol
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile.
- Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
Tipuri de transfer al studenților:
− spre o altă instituție de învățământ muzical superior sau instituție similară de învățământ
superior, cu aprobarea Rectorului, caz în care Facultatea va elibera documentele necesare
în condițiile de taxă prevăzute de Senat;
− de la o instituție similară de învățământ muzical superior, cu aprobarea Rectorului.
Consiliul Facultății va hotărî echivalările matricole astfel încât să poată fi stabiliți anii
absolviți și anul formal de înmatriculare. Diferențele de plan vor trebui refăcute similar
disciplinelor nepromovate;
− de la o instituție de învățământ superior care oferă programe de studii în domeniul Muzică,
cu aprobarea Rectorului. În acest caz, Consiliul Facultății va solicita informații detaliate
asupra disciplinelor parcurse de solicitant, privind notele sau calificativele obținute, planul
de învățământ al disciplinelor și programele analitice aferente, urmând să analizeze asupra
eventualelor echivalări, a diferențelor, a oportunității susținerii unor teste preliminare, cât
și asupra anului în care se face înmatricularea. Vor fi constatați anii absolviți și se va decide
asupra anului formal de înmatriculare;
− de la un program de studii al Facultății la altul, caz în care Consiliul Facultății va stabili
echivalările și diferențele necesare, acestea din urmă fiind tratate în maniera disciplinelor
nepromovate.
− Studenții care urmează specializări multiple vor urma procedurile de echivalări și diferențe
similare celor stabilite în cazul transferurilor.
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Aprobarea cererilor de transfer este de competența:
- Decanului facultății, când se solicită transferarea de la o specializare la alta în cadrul aceleiași
facultăți a ANMGD.
- Senatului când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul ANMGD, dar este necesar
avizul favorabil, obținut în prealabil de conducerile facultăților implicate în transfer.
- Rectorului ANMGD, când se solicită transferul de la o facultate din cadrul ANMGD la o facultate
aparținând unei alte universități.
- Rectorului ANMGD, când se solicită transferul de la o facultate aparținând unei alte universități
la o facultate din cadrul ANMGD. În această situație, cererile trebuie să fie avizate favorabil, în
prealabil, de Decanul facultăților implicate în transfer.

6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

1
2

3

4

5

acțiunea/
operațiunea
0
Preluarea și
înregistrarea cererilor
de transfer
Verificarea
eligibilității
studentului pentru
transfer
Verificarea existenței
acceptului
universității de la
care/către care se
solicită transferul
Adoptarea deciziei de
aprobare/respingere a
cererii de transfer în
cadrul aceleiași
facultăți, la alt
program de studii
Adoptarea deciziei de
aprobare/respingere a
cererii de transfer în

elaborat
1
- secretar
facultate

verificat

aprobat

2

avizat

3

4

arhivat

-

-

-

5
- secretar
facultate

- secretar
facultate

-

-

-

-

secretar
șef
universi
tate
consiliu
facultate

-

-

-

-

-

decan

-

secretar
facultate

senat

-

-

consiliu
facultate /
decan

senat

cadrul ANMGD, la
altă facultate
Adoptarea deciziei de
aprobare/respingere a
cererii de transfer de
la altă universitate la
ANMGD
Adoptarea deciziei de
aprobare/respingere a
cererii de transfer de
la ANMGD la altă
universitate
Comunicarea către
solicitant a
rezultatului cererii de
transfer

6

7

8
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rector

decanii
facultăților
implicate
în transfer

secretar
facultate

rector

-

-

-

secretar
facultate

secretar
șef
universi
tate

-

-

-

-

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0

Denumirea
anexei
1

1. Dosar de
2.

3.

4.

transfer al
studentului
Cereri de
transfer în
interiorul unei
facultăți a
ANMGD
Cereri de
transfer între
facultăți ale
ANMGD
Cerere de
transfer
interuniversita
r

Elaborato
r
2
Student

Aprobă

3
X

Număr de
exemplar
e
4
1

X

Difuzare

5

Arhivare
Loc
Perioad
a
6
7
Secretariat
permane
facultate/
nt
departament
Secretariat
permane
facultate
nt

Student

Consiliul
facultăţii
Decan

1

X

Student

Senat

1

X

Secretariat
facultate

permane
nt

Student

Rector

1

X

Secretariat
facultate

permane
nt

Alte
element
e
8
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8. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

0

Pagin
a

1

2

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
4
5
6
6
7

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul difuzării
Informare
aplicare și
evidență
Informare
aplicare și
evidență
Informare,
aplicare și
evidență
Informare,
aplicare,
evidență și
arhivare
Informare,
aplicare,
evidență și
arhivare

Funcția

Exemplar
Nr.
1

Comparti
ment
Facultatea
teoretică

1

Facultatea
de
interpretar
e
Extensia
Piatra
Neamț
Secretariat
FT

Decan

Secretariat
FIM

Secretar
facultate

1

1

1

Decan

Director

Secretar
facultate

Nume si
prenume
Prof.univ.dr.
Elena
Chircev
Conf.univ.dr
.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr
. Constantin
Andrei
Cleopatra
Boboc

Simona
Corina
Fodor

Data
primirii

Semnătura

Informare,
aplicare,
evidență și
arhivare
Informare,
aplicare,
evidență și
arhivare
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1

Secretariat
FIM

Secretar
facultate

Andreea
Roya

1

Extensia
Piatra
Neamț

Secretar

Loredana
Mihăeș

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0

1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia 1

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 1 al
anului univ.
2020-2021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
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PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
PENTRU STUDENȚI CU NEVOI SPECIALE
COD: P-ANMGD-STD-12

Elaborat
Funcţia/N
ume
Membră
CEAC
Lect. univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură accesul persoanelor cu nevoi speciale și dizabilități la educație în cadrul ANMGD
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: paşii care trebuie urmaţi de către cadrele didactice și de către
departamentele cu responsabilități administrative pentru a asigura accesul studenților cu nevoi
speciale la educație în cadrul ANMGD.
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: studenţii înmatriculați în cadrul ANMGD,
cadrele didactice, directorii de departament; decanii; secretariatele facultăților/departamentelor;
compartiment tehnic-administrativ
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare (art. 118
alin. 3)
- LEGE Nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
- Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi menţionate în Anexa la OMECTS 3666/ 30
martie 2012
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile; Materiale
necesare dotărilor și lucrărilor de accesibilizare

Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate, personal auxiliar-didactic și
tehnic-administrativ
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
-

necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii; Cheltuieli alocate lucrărilor și
dotărilor de accesibilizare a spațiilor din cadrul ANMGD.

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, în mod
continuu, ca răspuns la nevoile identificate;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: procedura privind procesul de predare-învățare pentru
studenți cu nevoi speciale oferă respectarea dreptului persoanelor cu nevoi speciale la
educație;
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: Decan
- Echipa de proces: directorii de departament; decanii; secretariatele facultăților/departamentelor;
compartiment tehnic-administrativ
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6. B.RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
acțiunea/operațiunea

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

0
Semnalarea către directorul de
departament a înmatriculării
de studenți cu nevoi speciale
Evaluarea necesităților de
învățare/infrastructură a
studenților cu nevoi speciale
înmatriculați
Propunerea de adaptări ale
procesului de predare-învățare
Comunicarea modificărilor
necesare către cadrele
didactice
Propunerea de achiziții sau
adaptări ale infrastructurii de
învățare, sociale sau de
practică în cadrul ANMGD
Aprobarea achizițiilor sau a
execuției lucrărilor de
adaptare a infrastructurii de
învățare, sociale sau de
practică în cadrul ANMGD
Comunicarea către
departamentele auxiliare
implicate a modificărilor de
infrastructură/achiziții
necesare pentru accesul
crescut al studenților cu nevoi
speciale la procesul educativ
Evaluarea periodică a
nevoilor și oprtunităților de
creștere a accesului
studenților cu nevoi speciale
la procesul de învățare și
propunerea de adaptări

elaborat

verific
at
2
-

-

-

-

- director
departament

-

-

-

-

- director
departament
- director
departament

-

- decan

-

-

-

-

-

-

- director
departament

-

- decan

- rector

-

- consiliul de
administrație

-

-

-

- consiliul de
administrație

- director
administrativ

-

-

-

-

- director
general
administrativ

-

-

-

-

1
- secretar
facultate

aprobat

avizat

3

arhivat

4

5
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

Denumirea
anexei

Elaborato
r

1
Propuneri de
accesibilizare

2
Director
departame
nt

Aprobat

3
-

Număr de
exemplar
e
4
X

Difuzare
Loc
5
X

Arhivare
Perioada

6
secretariate;
serviciu
tehnicadministrati
v;

Alte
element
e
8

7
1 an

8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagin
a

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

3
3
4
5
5
6
7
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.

Scopul
difuzării
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

Exemplar
Nr.
1

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

1

1
1

Compartiment
Compartiment
Administrativ
Extensia
universitară
Piatra-Neamț
Facultatea
Teoretică
Facultatea de
Interpretare
Departamentul
de Muzicologie
Departamentul
de Dirijat şi
Compoziţie
Muzicală
Departamentul
de Instrumente
cu Coarde, de
Suflat şi Percuţie
Departamentul
de Instrumente
cu Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul
de Canto şi
Artele
Spectacolului
Muzical

Funcția
DGA
Director
extensie
universitară
Decan
Decan
Director
departamen
t
Director
departamen
t

Nume și
prenume
Răzvan Bîțu
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk

Director
departamen
t

Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departamen
t

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius Deac

Director
departamen
t

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Data
primirii

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind procesul de predare-învățare
pentru studenți cu nevoi speciale

P-ANMGD-STD-12

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag. 7 / 7

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA”

PROCEDURĂ
PRIVIND CONSILIEREA
PROCESELOR DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL ANMGD
COD: P-ANMGD-STD-13

Elaborat
Funcţia/N
ume
Membră
CEAC
Lect. univ.
Tatiana
Oltean
Exemplar nr.:

Semnă
tura

Verificat
Funcţia/
Nume
CEAC

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Președinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/
Nume
RECTOR
Prof. univ. dr.
Vasile Jucan

Semnătura

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind consilierea procesului de învățare

P-ANMGD-STD-13

Ed.: 1
Rev.: 0
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1. SCOPUL PROCEDURII
- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură accesul studenților ANMGD la resurse și asistență în deprinderea proceselor optime
de învățare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurată cuprinde: paşii care trebuie urmaţi de către cadrele didactice și de către
departamentele implicate în programele de studii pentru a asigura accesul studenților la consiliere
privitoare la procesul de învățare.
- Compartimentele implicate în procesul activităţii: studenţii înmatriculați în cadrul ANMGD,
cadrele didactice, îndrumătorii de an; CICOC; compartimentele implicate în programele de studii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta Universităţii
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu modificările ulterioare (art. 118
alin. 3)
- Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi menţionate în Anexa la OMECTS 3666/ 30
martie 2012
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ
4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
0
RMC
E
V
A
Ap.
Ah.
FT
ANMGD
FIM
EPN

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calității
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Facultatea Teoretică
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea de Interpretare Muzicală
Extensia Piatra Neamț

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind consilierea procesului de învățare

P-ANMGD-STD-13

Ed.: 1
Rev.: 0
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5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Resurse necesare
- Resurse materiale: Mobilier; Calculatoare; Acces internet; Materiale consumabile; Materiale
necesare dotărilor și lucrărilor de accesibilizare

Resurse umane: cadre didactice, studenți, secretari facultate, personal auxiliar-didactic și
tehnic-administrativ
- Resurse financiare: Cotă parte din cheltuielile în vederea achiziţionării materialelor consumabile
-

necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii;

5.3. Modul de lucru
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii – este realizată de responsabilul de proces;
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: realizată de echipa de proces, în mod
continuu, ca răspuns la nevoile identificate;
- Valorificarea rezultatelor activităţii: procedura privind consilierea procesului de învățare
oferă respectarea dreptului studenților la educație de calitate și la informare şi consiliere
academică, respectiv profesională;
6. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
6. A. RESPONSABILITĂŢI
- Responsabil de proces: Decan
- Echipa de proces: studenţii înmatriculați în cadrul ANMGD, cadrele didactice, îndrumătorii de
an, CICOC; compartimentele implicate în programele de studii; secretari facultate.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

P-ANMGD-STD-13

privind consilierea procesului de învățare
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6. B.RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
acțiunea/operațiunea

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0
Consultarea cataloagelor
anului de studiu și
identificarea studenților cu
absențe/performanță școlară
scăzută
Prezentarea către student a
posibilităților de consiliere a
procesului de învățare
Stabilirea de întâlniri de
consiliere între student și
cadrul didactic / CICOC /
Îndrumătorul de an, conform
opțiunii studentului
Oferirea de consiliere privind
procesul de învățare

Verificarea periodică generală
a ratei de promovare a
disciplinelor și comunicarea
observațiilor către directorul
de departament
Identificarea disciplinelor cu
promovabilitate scăzută și
propunerea organizării de
cursuri remediale
Comunicarea către toți
studenții a modalităților de
accesare a informațiilor
privitoare la procesul de
învățare, la oportunități de
învățare, la stagii de practică,
de acces la resurse auxiliare
de învățare

elaborat

verific
at
2
-

-

-

-

- secretariat
facultate

-

-

-

-

- secretariat
facultate

-

-

-

-

- cadru
didactic;
- CICOC;
- îndrumător
de an
- secretariat
facultate;

-

-

-

-

-

-

-

-

- director
departament

-

- decan

-

-

- îndrumător
de an

-

-

-

-

1
- secretariat
facultate

aprobat

avizat

3

arhivat

4

5
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7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Nr.
anex
a
0
1.

Denumirea
anexei

Elaborato
r

Aprobat

1
Propuneri de
organizare de
cursuri
remediale

2
Îndrumător
de an

3
Director
departame
nt

Număr de
exemplar
e
4
X

Difuzare
Loc
5
X

Arhivare
Perioada

6
secretariate;

Alte
element
e
8

7
1 an

8. CUPRINS
Numarul
componentei în
cadrul procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagin
a

0
1.
2.
3.

1
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2
2
2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2
3
3
5
5
6
7
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date)
și listat conform Listei de difuzare.
Scopul
difuzării
Informare
și aplicare

Exempla
r
Nr.
1

Compartiment
Extensia universitară
Piatra-Neamț

Funcția

Director
extensie
universitară
Decan

Informare
și aplicare

1

Facultatea Teoretică

Informare
și aplicare
Informare
și aplicare
Informare
și aplicare

1

Decan

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Facultatea de
Interpretare
Departamentul de
Muzicologie
Departamentul de
Dirijat şi Compoziţie
Muzicală
Departamentul de
Instrumente cu
Coarde, de Suflat şi
Percuţie
Departamentul de
Instrumente cu
Claviatură şi
Ansambluri
Instrumentale
Departamentul de
Canto şi Artele
Spectacolului
Muzical
Facultatea Teoretică

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Informare
și aplicare

1

Facultatea de
Interpretare
Muzicală
Facultatea de
Interpretare
Muzicală
Extensia Piatra
Neamț

1
1

Director
departament
Director
departament
Director
departament

Nume și
prenume
Conf.univ.dr.
Constantin
Andrei
Prof.univ.dr.
Elena
Chircev
Conf.univ.dr.
Iulia Suciu
Conf.univ.dr.
Lucian Ghişa
Conf.univ.dr.
Cristian
Bence-Muk
Conf.univ.dr.
Maria-Sorina
Georgescu

Director
departament

Conf.univ.dr.
LiviuClaudius
Deac

Director
departament

Conf.univ.dr.
Cornelia
Cuteanu

Secretar

Cleopatra
Boboc

Secretar

CorinaSimona
Fodor
Andreea
Roya

Secretar

Secretar

Loredana
Mihăeș

Data
primirii

Semnătura
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr. crt.

0
1.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediția 1

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4
Semestrul 1 din
anul univ. 20202021

Implementarea testării antiplagiat
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Rev.:
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MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA
I.C. BRĂTIANU 25, 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
Tel./Fax: 0040-264-593879
e-mail: amgd@amgd.ro, www.amgd.ro

Procedura de implementare a testării antiplagiat la licență și master

Elaborat
Funcţia/
Semn
Nume
ătura
Președinte
Comisia
de Etică
Conf.
Univ. Dr.
Nicoleta
Demian

Verificat
Funcţia/
Nume
RMC

Prof.univ.
dr. Vera
Negreanu

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Presedinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/Nume

Semnătura

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Vasile Jucan

1. SCOPUL PROCEDURII

- Se stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
- Se asigură documentaţia adecvată derulării activităţii;
- Se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
- Se asigură participarea şi implicarea conducătorilor/îndrumătorilor de lucrări de licență și
disertație – profesori de la ambele facultăți ale ANMGD – în realizarea şi derularea activităţii, cu
scopul de a respinge plagiatul, de a proteja drepturile de proprietate intelectuală și de a asigura o
bună direcție de elaborare a lucrărilor de licență și dizertație.

2. DOMENIUL DE APLICARE
- Activitatea procedurală cuprinde: nivelul studiilor de licență și masterat, la ambele facultăți

ale ANMGD, pentru toate lucrările înscrise la examenul de licență și disertație.
- compartamentele implicate în procesul activităţii: corpul profesoral al departamentelor
facultăților, secretariatele comisiilor de licență și disertație, Comisia de Etică a ANMGD.
1

Implementarea testării antiplagiat
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale
- Planurile de învățământ și fișele disciplinelor ale cursurilor de etică și integritate academică
conform prevederilor OMEN nr. 3131/2018 pentru toate ciclurile de studii universitare.

4. ABREVIERI.UTILIZATE IN PROCEDURĂ

Nr crt.
1.
2.
3.
4.

Abrevierea │
0
RMC
ANMGD
FT
FIM

Termenul abreviat
1
Responsabil cu Managementul Calitatii
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalităţi:
- Documente utilizate:
- Planul detaliat al activităţii – fişa disciplinei Etica și integritatea academică - va fi avizat
de decanii facultăților şi aprobat de către rector
- Conţinutul şi rolul documentelor vizează aportul activităţii din cadrul ANMGD
- Circuitul documentelor va fi conform procedurii – porneşte de la iniţiator – trece prin
structurile ierarhice – analiza documentelor şi avizul (favorabil) – implementarea
5.2. Resurse necesare
- Resurse materiale: săli de studiu; sistem audio-video; mobilier; calculatoare; acces internet;
materiale consumabile.
-

Resurse umane: profesori şi studenţi
Resurse financiare: cotă parte din cheltuielile aferente achiziţionării soft-ului antiplagiat și a
materialelor consumabile necesare activităţii şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

5.3. Modul de lucru
- Comisia de Etică asigură informarea asupra standardurilor de corectitudine științifică, de
moralitate asupra autoratului și de deontologie a elaborării lucrărilor de licență și
disertație.
- Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii de testare antiplagiat – este realizată de
profesorul îndrumător al fiecărei lucrări de licență sau disertație care trimite lucrarea
pentru verificare la secretariatele facultăților în colaborare cu utilizatorii Platformei (F.T.
Cleo Boboc, F.I.M. Denisa Bolboacă)
- După ce primeste rezultatul se
fac corecturile și, după caz, se trece încă o
dată lucrarea prin platformă - rezultatul fiind de această dată cel care ajunge la comisia
de licență/ disertație.
2
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Implementarea testării antiplagiat

- In concluzie fiecare lucrare trece maxim de 2 ori prin Soft - procedură pe care o
aplică doar utilizatorii platformei, sus-menționați.
- Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: conform planificării de către secretarii de
comisii de licență și master în colaborare cu utilizatorii Platformei (F.T. Cleo Boboc,
F.I.M. Denisa Bolboacă).
- Valorificarea rezultatelor activităţii: evaluarea studenţilor prin note la examenele de
licență și master, asigurarea feed-back-ului.
6.A. RESPONSABILITĂŢI
- Comisia de Etică
- Echipa de proces: Profesorii conducători de lucrări de licență și disertație
- Utilizatorii Platformei: F.T. Cleo Boboc, F.I.M. Denisa Bolboacă
- Resurse materiale: calculatoare ; soft-ul antiplagiat ; materiale consumabile
- Resurse financiare: conform bugetului de venituri - cheltuieli

6. B. RESPONSABILITĂŢI IN DERULAREA ACTIVITATII
Nr
crt.

Acțiunea/operațiunea
0

elaborat

verificat

aprobat

avizat

1

2

3

4

arhivat
5

1. Stabilirea metodelor şi
a criteriilor de testare
antiplagiat
2. Participarea studenților

Conform
Softului”Sistem
Antiplagiat”
Titularul de curs

-director de
departament
-decan

-decan

-decan
-rector

RMC

3. Verificări ale lucrărilor

Conducătorul
lucrării de
licență sau
disertație

-director de
departament

decan

-decan
-rector

RMC

4. Declaraţie semnată de
studentul absolvent şi
de conducătorul
științific privind
asumarea răspunderii
cu privire la asigurarea
originalităţii
conţinutului lucrării şi
respectarea
standardelor de etică
profesională
5. Mecanismele de
reevaluare/reexaminare

Secretarii de
comisii

Președinții
de comisii

Decan

Decan

RMC

Decan

Decan

RMC

la cursul de Etică și
integritate academică –
conform planului de
învăţământ

Conducătorul
lucrării de
3

RMC
-rector
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Implementarea testării antiplagiat
licență sau
disertație
Comisiile de
licența sau
Disertație

7. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI
Nr.
Denumirea
Elaborator Aproba
anexei
0

1

1.

Difuzare

3

4

5

Titularul
de curs

Şeful
de
catedră

x

FT
FIM

Secretariat 2020facultăți
2021

Consiliul
facultăţii
Consiliul
facultăţii

Decan

1

Decan

x

FT
FIM
ANMGD

Secretariat
facultăți
Secretariat
ANMGD

Consiliul
facultăţii

Decan

ANMGD

Secretariat 2020ANMGD 2021

2

1. Fişa
disciplinei
Etică și
integritate
academică
2. Planul de
învăţământ
3. Dovada
abonament
Soft
antiplagiat
4. Regulamentul
intern

8. CUPRINS
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

Nr.
de
exem
plare

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Scopul procedurii operaţionale

Arhivare
Loc
Perioa
da
6

Alte
eleme
nte

7

8

20202021
20202021

Pagina

1
4
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Implementarea testării antiplagiat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

1
2
2
2
3
4
4

5
5

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date) si
listată conform Listei de difuzare.
Nr
crt.
0

Scopul
difuzării
1
Informare

Nr.
exemplare

2
2

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume
5
Chircev
Elena

3
Facultatea
Teoretică

4
Prof.univ.dr.
Decan FT

Facultatea de
Interpretare
Muzicală

Conf.univ.dr. Suciu Iulia
Decan FIM
Corpul
profesoral
al
faculțăților
Conf.univ.dr. Demian
Nicoleta
Conf.univ.dr. Demian
Nicoleta

Aplicare
2

x

FT
FIM

Evidenta

1

Arhivare

2

Comisia de
Etică
Comisia de
Etică

Data
primirii
6

Semnatura
7

Alte
scopuri

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
5

Implementarea testării antiplagiat

Nr crt.

0

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

1.

1
Ediţia 1

2.

Revizia

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

6
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Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 2/
2020-2021

Semnalarea abaterilor în activitatea
academică
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MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA
I.C. BRĂTIANU 25, 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
Tel./Fax: 0040-264-593879
e-mail: amgd@amgd.ro, www.amgd.ro

Procedura de semnalare a abaterilor în activitatea academică

Elaborat
Funcţia/
Semn
Nume
ătura
Președinte
Comisia
de Etică
Conf.
Univ. Dr.
Nicoleta
Demian

Verificat
Funcţia/
Nume
RMC

Prof.univ.
dr. Vera
Negreanu

Semnă
tura

Avizat
Funcţia/
Nume
Presedinte
CEAC
Prof.univ.dr.
Vera
Negreanu

Semnă
tura

Aprobat
Funcţia/Nume

Semnătura

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Vasile Jucan

1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularităţilor, a abaterilor și a
plagiatului precum şi protecţia persoanelor care reclamă ori semnalează abateri/neregularităţi la
nivelul ANMGD Cluj-Napoca.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către toate compartimentele ANMGD Cluj-Napoca, respectiv de către
toate persoanele din cadrul universității.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Carta ANMGD
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale
- LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
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LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
Planurile de învățământ și fișele disciplinelor ale cursurilor de etică și integritate academică
conform prevederilor OMEN nr. 3131/2018 pentru toate ciclurile de studii universitare.

4. DEFINIȚII, TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE IN PROCEDURĂ
4.1. Definiţii ale termenilor:
(1) Abatere = orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau
a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;
(2) Buna administrare = universitatea este datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea
interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă,
eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
(3) Transparenţa = universitatea are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea într-o manieră
deschisă, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie
regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
(4) Avertizare în interes public = sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă
care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;
(5) Avertizor = persoana care este încadrată într-unul din compartimentele din cadrul
ANMGD Cluj-Napoca și care face o sesizare;
(6) Comisie de Etică = organul însărcinat cu atribuţii de cercetare a abaterilor, prevăzut de
lege şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a ANMGD Cluj-Napoca;

4.2. Abrevieri utilizate in procedură
Nr crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abrevierea
RMC
ANMGD
CE
FT
FIM
DIDFR
DSPP

Termenul abreviat
Responsabil cu Managementul Calitatii
Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima
Comisia de Etică
Facultatea Teoretică
Facultatea de Interpretare Muzicală
Departamentul de Învățământ la Distanță și Frecvență
Redusă
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalităţi:
- Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a abaterilor în activitatea academică are la
bază Carta ANMGD, Codul de etică şi deontologie profesională universitară al ANMGD,
respectiv Regulamentul de organizare și funcționare a CE, precum şi perspectiva de a
2
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defini o modalitate concretă de protecţie a avertizorilor de integritate conform LEGII nr.
477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice.
5.2. Principii:
- În analiza sesizării privind presupusa abatere, trebuie avute în vedere următoarele
principii:
1 principiul legalităţii, conform căruia structura (CE) care analizează are obligaţia de a
respecta drepturile şi libertăţile angajaţilor ANMGD Cluj-Napoca, normele
procedurale şi tratamentul egal potrivit legii;
2 principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează
abateri/neregularităţi este datoare să susţină sesizarea cu date sau indicii privind
presupusa abatere/neregularitate;
3 principiul echilibrului, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de
prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancţiune administrativă sau
disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
4 principiului bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o
sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a
legii;
5 principiul prezumţiei de nevinovăţie, conform căruia angajatul ANMGD ClujNapoca împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru
abaterea/neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
6 principiul garantării dreptului la apărare, conform căruia angajatul ANMGD ClujNapoca împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat şi de a prezenta
dovezi în apărarea sa;
7 principiul contradictorialităţii, conform căruia structura (CE) care analizează
sesizarea de abatere/neregularitate are obligaţia de a asigura angajaţilor ANMGD
Cluj-Napoca aflaţi pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
8 principiul proporţionalităţii, conform căruia trebuie respectat un raport corect între
gravitatea abaterii/neregularităţii, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea
propusă să fie aplicată;
9 principiul legalităţii sancţiunii, conform căruia structura (CE) care analizează
sesizarea de abatere/neregularitate nu poate propune decât sancţiuni prevăzute de
lege;
10 principiul unicităţii sancţiunii, conform căruia pentru
abateri/neregularităţi nu se poate aplica decât o singură sancţiune.
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5.3. Semnalarea abaterilor/neregularităţilor:
- Persoana care a luat la cunoştinţă de săvârşirea unor abateri/neregularităţi, semnalează
aceste neregularităţi conform prezentei proceduri.
- Pentru a oferi o protecţie adecvată avertizorilor de integritate, în cadrul ANMGD ClujNapoca semnalarea abaterilor/neregularităţilor se îndreaptă către CE prin secretariatul
ANMGD către președintele CE – consilierul de etică.
- Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect şi împotriva aceleiaşi persoane, acestea
se conexează.
- Semnalarea abaterilor/neregularităţilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă
următoarele elemente:
a) numele, prenumele, funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea şi
denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
b) numele şi prenumele angajatului instituţiei a cărui presupusă abatere/neregularitate
este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea presupusei abateri/neregularităţi care constituie obiectul sesizării şi data
săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);
d) prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa abatere/neregularitate;
e) descrierea prejudiciului cauzat de abatere/neregularitate constatată (dacă se cunoaşte
acest prejudiciu);
f) data;
g) semnătura.
- Plicurile cu sesizări se înregistrează la Registratura instituției și se direcționează către
președintele CE; sesizările primite prin e-mail se printează şi urmează procedura
aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.
- CE analizează şi investighează cu toată răspunderea sesizarea primită.
- Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credinţă, convins fiind de
veridicitatea celor semnalate şi având un minim de indicii că s-a comis o faptă care
afectează etica și integritatea academică.
- Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidenţa prezentei proceduri;
conform reglementărilor în vigoare, persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea
urmând să aibă liber acces la informaţiile privind sesizarea respectivă.
6. RESPONSABILITĂŢI:
6.1. Comisia de Etică a ANMGD Cluj-Napoca
- analizează sesizarea privind semnalarea abaterilor/neregularităţilor;
- întocmește un raport de caz;
- propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea abaterilor.
6.2. Senatul ANMGD Cluj-Napoca
- decide asupra măsurilor propuse de către CE;
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- decide acţiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât şi cauzele care au dus la
apariția acestora.

7. CUPRINS
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

Denumirea componentei in cadrul procedurii

Pagina

1.
2.
3.

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate

1
1
1-2

4.

Definiții, terminologie, abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedură
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi în derularea activităţii
Cuprins
Lista de difuzare
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5.
6.
7.
8.
9.

2-4

4
5
5
6

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

8. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor în format electronic (baza de date) si
listată conform Listei de difuzare.
Nr
crt.
0

Scopul
difuzării
1
Informare

Nr.
exemplare

2
2

Compartiment

Funcția

Nume și
prenume
5
Chircev
Elena

3
Facultatea
Teoretică

4
Decan FT

Facultatea de
Interpretare
Muzicală

Suciu Iulia
Decan FIM
Conf.univ.dr.

Editura
MediaMusica

Director
Metea
Conf.univ.dr. Răzvan

DIDFR

Director
Pop
Conf.univ.dr. Ciprian

DSPP

Prof.univ.dr

Director
Lect.univ.dr.
5

Sârb Diana

Data
primirii
6

Semnătura
7
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Aplicare
2

Evidenta
Arhivare

x

1
1

Compartiment Director
ele
General
administrative Administrat
iv

Bîțu
Răzvan

FT
FIM

Corpul
profesoral
al
facultăților

Compartimente
le
administrative

Angajații
ANMGD

Comisia de
Etică
Comisia de
Etică
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Conf.univ.dr. Demian
Nicoleta
Conf.univ.dr. Demian
Nicoleta

Alte
scopuri

10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr crt.

0

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

1.

1
Ediţia 1

2.

Revizia

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei
ediţiei

2
-

3
-

6

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
Semestrul 2/
2020-2021

C.5.1.105.a. Proceduri acces bibliotecă și acces la resurse electronice de învățare
Bibliotecă/ spații de lectură/ informare/ documentare și fond de carte
Biblioteca Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca este o
bibliotecă universitară, centrală, aici fiind localizate principalele compartimente
administrative și componenete importante ale colecțiilor și serviciilor de bibliotecă.
Biblioteca Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima” este un compartiment
didactic-auxiliar, implicat direct în activităţile de formare, perfecţionare şi documentare a
utilizatorilor. Centrul de împrumut oferă posibilitatea consultării colecţiilor la sala de lectură
şi a împrumuturilor pe termen scurt şi lung.
Interesul constant pentru îmbogăţirea colecţiilor are ca rezultat realizarea unui fond de
carte care cuprinde peste 144,704 volume, partituri şi cărţi, catalogate în sistem tradițional și
informatizat, pe sectoare specifice conform unei scheme proprii.
Fondul de partituri cuprinde lucrări pentru orchestră, instrumente solo, formaţii de
muzică de cameră, vocale, corale, vocal simfonice, atât reducţii sau partituri generale cât şi
materiale de orchestră.
Fondul de cărţi constituit din materiale uzuale şi documentare, cuprinde lucrări
apreciate, dicţionare, lexicoane, biografii, analize muzicale, culegeri de folclor, studii critice,
sinteze, tratate vechi de muzicologie şi compoziţie. Tot aici sunt incluse tezele de doctorat şi
comunicările ştiinţifice, cursurile cadrelor didactice ale Academiei şi lucrări de metodică
muzicală sau pedagogia şi psihologia muzicii. Concepută iniţial ca entitate enciclopedică,
biblioteca ANMGD este dotată cu volume de beletristică, albume de artă, studii de estetică
generală, filozofie, psihologie, pedagogie.
Sectorul publicaţiilor periodice cuprinde colecţii ale unor reviste importante constituite
în timp.
Softul Bibliotecii ANMGD asigură stocarea bazei de date a bibliotecii pe suport
electronic şi este accesibil utilizatorilor atât în incinta bibliotecii, cât și în spațiul exterior,
facilitând
obţinerea
informaţiilor
cu
privire
la
materialele
disponibile
(didamgd.ro/biblioteca/titluri).
Utilizatorii activi, care au înregistrată o adresă de e-mail în baza de date a bibiotecii,
au posibilitatea de a se loga pe platforma bibliotecii pe baza contului creat de către aceștia
(https://didamgd.ro/biblioteca/). Pe lângă catalogul online, platforma conține informații utile
pentru cititori (anunțuri de interes general, volumele, partiturile și cărțile nou intrate în
bibliotecă), dar și acces gratuit la articolele a două resurse de referință:
JSTOR (https://didamgd.ro/biblioteca/jstor.php)
Cambridge (https://didamgd.ro/biblioteca/cambridge.php ).

Pentru a facilita folosirea platformei, în decursul anului 2021 s-a realizat un ghid video
de prezentare a platformei Bibliotecii ANMGD. Ghidul conține informații despre cum se
poate căuta după titluri, cum se pot „răsfoi” paginile de cuprins, cum se creează un cont și
câteva indicații despre cum se accesează platforma JSTOR. Video-ul poate fi accesat la adresa
următoare:
https://www.youtube.com/watch?v=5Kzr9nHmc10&ab_channel=AcademiaNationalad
eMuzicaGheorgheDima
Pe lângă JSTOR și Cambridge Journals, utilizatorii bibliotecii pot avea acces mobil la
următoarele baze de date:
1.Grove
https://www.oxfordmusiconline.com
2. RILM
EBSCOhost Login
http://search.ebscohost.com
3. Colecția Cambridge Companion to Music
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions

Modificări pentru perioada pandemiei:
Pe perioada pandemiei, accesul la ghișeu, atât pentru împrumuturi, cât și pentru
returnări, este permis doar pe bază de programare, cu cel puțin o zi înainte (până la ora 15.00).
Este admisă câte o singură persoană o dată, timpul alocat fiecărei persoane fiind de 10 minute.
Programarea constă în alegerea zilei și orei dorite dintre cele disponibile. Studenții vor
completa câteva câmpuri cu nume, prenume, anul și secția. La realizarea programării se pot
solicita materiale (cursuri, cărți, partituri) prin completarea unui formular în care se vor nota:
autorul, titlul, sectorul și cota cărților dorite (cel mult 6 titluri).
Pentru o documentare mai extinsă în bibliotecă, profesorii de asemenea sunt rugați să
rezerve locul prin programare.
La sala de lectură sunt disponibile 8 locuri, rezervate tot prin programare prealabilă.
Timpul alocat sălii de lectură este de maximum 2 ore de persoană.
Pentru o bună funcționare în noul context creat de Coronavirus, biblioteca va
funcționa în anul universitar 2020-2021 după următorul orar și în următoarele condiții:

Orar cu publicul:
Luni-vineri: 8.00 – 19.00
Sâmbătă: Închis
Duminica: Închis
Biblioteca filială Extensia Piatra Neamț va funcționa după următorul orar:
Luni-vineri: 8.00 – 16.00
Sâmbătă: Închis
Duminica: Închis
Accesul va fi permis doar pe bază de programare la adresa de e-mail:
bibliotecafmpn@gmail.com

Șef serviciu interimar,
Chiru Rebeca
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1. SCOPUL PROCEDURII DE LUCRU
1.1 Stabileşte modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
din categoria personalului didactic auxiliar şi nedidactic, persoanele implicate, avizele şi aprobările
necesare, documentele care se întocmesc şi persoanele responsabile de întocmirea lor.
1.2 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
1.3 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manageri, în luarea deciziilor;
1.4 Dă asigurări cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare, a normelor şi regulamentelor interne;
1.5 Dă asigurări cu privire la separarea funcţiilor de initiativă, execuţie, verificare şi aprobare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica în cadrul Biroului Personal-Salarizare , Compartimentul Personal al Academiei
de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:
Legea nr.53/ 2003- Codul muncii, actualizat
Ordinul MEC nr.6419/2011- privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de
cercetare auxiliare din învăţământul superior
HG nr.286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
HG nr.1027/2014- pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
4.1. Terminologie
Nr.crt.
1.
2.
3.

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi,
a metodelor şi procedelor cu privire la aspectul procesual
Ediţie
a
unei forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată
Revizie în cadrul unei acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
ediţii
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
Termenul
Procedură de lucru
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5.
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Funcţii
didactice funcţiile nominalizate în Ordinul nr. 6419/2011
auxiliare
Funcţii nedidactice
funcţii administrative, altele decât cele didactice auxiliare
Funcţie vacantă
funcţia nominalizată în statul de funcţii şi care s-a vacantat prin
încetarea CIM al titularului sau a fost înfiinţată şi trebuie ocupată
de o persoană în baza unui CIM
Funcţie
temporar funcţie ocupată de o persoană în baza unui CIM care a fost
vacantă
suspendat din diverse motive. Se organizează concursuri pentru
ocuparea posturilor temporar vacante atunci când CIM al titularului
este suspendat pe o perioadă mai mare de 3 luni.
Compartiment
compartiment din cadrul AMGD în al cărei stat de funcţii există o
iniţiatoar
poziție vacantă sau temporar vacantă din categoria personalului
didactic auxiliar sau nedidactic
Bibliografia
document care indică acte normative, lucrări, articole de
specialitate sau alte surse de informare, cu relevanţă pentru o
funcţie care urmează să fie scoasă la concurs. Se propune de către
conducătorul compartimentului inițiator şi se aprobă de către
conducerea instituţiei. Se pune la dispoziţia potenţialilor candidaţi.
Tematica
se stabileşte pe baza şi din bibliografia de concurs. Indică pe
puncte, cu titlu orientativ şi informativ diverse teme care ar putea
constitui subiecte de concurs. Se propune de către conducătorul
subunităţi iniţiatoare şi se aprobă de către conducerea instituţiei. Se
pune la dispoziţia potenţialilor candidaţi
Probă scrisă
probă prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării
postului. Poate consta în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea
unui test grilă
Proba practică
probă de concurs prin care se testează abilităţile practice ale
candidaţilor
Interviu
probă prin care se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia
candidaţilor

4.2 Abrevieri:
AMGD - Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj- Napoca.
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
CIM - Contractul individual de muncă
COR – Clasificarea ocupațiilor din România
CȘ- Contabil şef
3
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DP – Dosar de Personal
DGA- Director General Administrativ
BPS –Biroul Personal Salarizare
PLP – Procedura de lucru
R- Rector
RMC- responsabil cu managementul calității
SF – Statul de funcții

5 DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Generalități
Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii didactice auxiliare
sau nedidactice se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de
funcţii. Dacă la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin
examen.
Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din categoria
personalului didactic auxiliar şi nedidactic se organizează de către Departamentul Personal-Salarizare,
Biroul Personal, la inițiativa compartimentului în al cărui Stat de Funcții figurează postul vacant și în
condițiile propuse de acesta, cu respectarea prevederilor legale în materie și prezentei proceduri.
BPS oferă consultanţă de specialitate, la cerere, tuturor celor implicaţi în organizarea și
desfășurarea concursului și asigură secretariatul Comisiilor de concurs și Comisiilor de soluționare a
contestațiilor.
Compartimentul iniţiator va asigura spaţii adecvate şi aparatura necesară pentru desfăşurarea în
bune condiţii a probelor de concurs.
5.2. Modul de lucru:
5.2.1 Propunerea privind organizarea și desfășurarea concursului
Compartimentul în al cărui stat de funcţii figurează un post vacant sau temporar vacant din
categoria personalului didactic auxiliar sau nedidactic, numit în continuare compartiment iniţiator va
înainta spre aprobare, Consiliului de Administrație al AMGD o propunere privind organizarea și
desfășurarea concursului care va cuprinde cel puţin următoarele informații:
a. denumirea funcţiei vacante sau temporar vacante,
b. condițiile specifice de participare la concurs,
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fișei postului.
Condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în
4
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conformitate cu nomenclatoarele domeniilor și specializărilor din învățământul universitar de lungă
durată și scurtă durată, respectiv nomenclatoarelor domeniilor de studii universitare de licență și
specializărilor și programelor de studii din cadrul acestora.
c. componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ținând cont de
următoarele:
c1.Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu
excepția secretarului, trebuie să fie persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul
postului pentru care se organizează concurs.
Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un
preşedinte, doi membrii şi un secretar. Secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestaţiilor este asigurat de BPS.
c2.Persoanele propuse în comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a conteastaţiilor
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia pentru care se organizează
concursul
-să nu se afle într-un caz de incompatibilitate sau conflict de interese
c3.Nu poate fi desemnată în comisia de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor o persoană
sancţionată disciplinar, fără ca sancţiunea să fi fost radiată.
c4.Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
c5.Nu poate fi desemnată în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor
persoana care se află în următoarele situaţii:
 are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interese patrimoniale ale
sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării
 este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al-IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori
cu alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor-este sau
urmează să fie în situaţia ocupării unui post de conducere pentru care se organizeză
concursul, direct subordonat ierarhic oricăruia dintre candidaţi
d. tipul probelor de concurs, ținând cont de faptul că orice concurs trebuie să constea în cel
puțin două probe o probă scrisă şi/sau practică, după caz şi un interviu,
e. alte menţiuni referitoare la organizarea concursului,
Propunerea va fi însoțită de următoarele documente:



fişa postului corespunzătoare funcţiei vacante sau temporar vacante întocmită și
aprobată în condiţiile PL privind elaborarea sau revizuirea fișelor de post,
lista cuprinzând bibliografia şi tematica stabilită de conducătorul compartimentului
iniţiator
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Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de
informare și documente expres indicate, cu relevanță pentru funcția vacanta sau temporar vacantă
pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei.
5.2.2 Verificare şi aprobarea propunerii referitoare la organizarea concursului
BPS va verifica existenţa postului vacant sau temporar vacant în statul de funcţii al
compartimentului inițiator, va verifica dacă propunerea conţine toate informaţiile necesare pentru
demararea procedurii de organizare a concursului precum şi dacă condiţiile de participare la concurs au
fost stabilite în concordanţă cu prevederile legale referitoare la funcţia vacantă și cu fișa postului.
Deasemenea la nivelul BPS se verifică propunerea privind componența Comisiei de concurs și a
Comisiei de soluționare a contestațiilor sub aspectul îndeplinirii condițiilor de la punctul 7.2.1 lit. c2,
teza 1,c3 și c4.
În cazul în care propunerea este aprobată de către Consiliul de Administrație al AMGD, DPS
va proceda la organizarea concursului în condițiile stabilite în propunere iar în in cazul în care
propunerea nu se aprobă, DPS o clasează și informează compartimentul inițiator.
5.2.3 Desemnarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
După aprobarea organizării conculsului, DPS întocmește decizia de nominalizare a comisiei de
concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de
concurs.
Administratorul financiar angajat în cadrul Biroului Personal, va asigura secretariatul comisiei
de concurs și de soluționare a contestațiilor. Secretarul comisiei de concurs este și secretarul comisiei
de soluționare a contestațiilor. Secretarul nu are calitatea de membru.
Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
 selectează dosarele de concurs
 stabileşte subiectele pentru proba scrisă
 stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică (dacă este cazul)
 stabileşte planul interviului şi realizează interviul
 notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau practică şi interviul
 transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi afișate pe site-ul AMGD, la
secțiunea Posturi Vacante.
 semnează procesele-verbale și întocmite de secretarul comisiei, precum şi raportl final al
concursului
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
 soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la
notarea probei scrise, probei practice şi interviului
 transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor
Secretarul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele
atribuţii principale:
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primeşte dosarele de concurs respectiv contestaţiile, după caz
convoacă membrii comisiei de concurs respectiv membrii comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la solicitarea preşedintelui comisiei
întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de
soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea acestora, respectiv
procesele-verbale şi raportul final al concursului
asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv
rezultatele eventualelor contestaţii
îndeplinește orice sarcini necesare pentru buna desfăşurare a concursului

5.2.4 Publicitatea concursului
Publicitatea concursurilor se asigură prin publicarea anunțurilor de concurs după cum urmează:
a. la avizierul AMGD
b. pe pagina de internet a AMGD, secțiunea Documente, Posturi vacante, Posturi auxiliar
didactice și Administrative
c. pe portalul posturi.gov.ro prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
d. în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
Anunțurile se publică prin grija BPS, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită
pentru prima probă a concursurilor pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile
lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima prima probă a concursurilor pentru ocuparea unui post
temporar vacant.
În cazul modificării unor aspecte legate de organizarea și desfășurarea concursului publicitatea
se realizează în cel mai scurt timp prin toate mijloacele enumerate mai sus.
Anunţul de concurs
a. Anunțurile cu privire la organizarea concursurilor vor conţine cel puţin următoarele
informații:
 numărul, nivelul și denumirea posturilor scoase la concurs și compartimentele în cadrul cărora
se află aceste posturi,
 documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs,
 condițiile generale și specifice prevăzute în fișa postului,
 tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora,
 calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data-limită și ora până la care se pot depune
dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează
rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și se afișează rezultatele
contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale,
 alte informații considerate relevante
7
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Anunțul se întocmește de către secretarul comisiei de concurs, se verifică și se semnează de
către Rector sau persoana împuternicită de acesta și de către Consilierul juridic.
În această formă anunțul se publică la avizierul AMGD, pe pagina de internet a instituției și se
transmite spre publicare către Monitorul Oficial și pe portalul posturi.gov.ro. Anunțul se publică sau,
după caz, se transmite spre publicare însoțit de lista cuprinzând tematica și bibliografia de concurs.
Anunțul privind organizarea concursului și lista cuprinzând tematica și bibliografia se mențin la
avizierul AMGD și pe pagina de internet până la finalizarea concursului.
b. Anunțurile care se publică în M. Of. al României, Partea a III-a vor conține următoarele
informații:
 denumirea postului,
 condițiile specifice de participare la concurs,
 data, ora și locul de desfășurare a probelor de concurs,
 data limită până la care se pot depune dosarele de concurs,
 datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.
Anunțurile se întocmesc de către secretarul comisiei de concurs, se verifică și se semnează de
către Rector sau persoana împuternicită de acesta sau de către Contabilul Șef.
5.2.5 Dosarul de concurs
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa
orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului
pentru ocuparea respectivei funcţii (pct.7.2.1 lit.b).
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii
generale:
 are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre UE sau a statelor aparţinând SEE şi
domiciliul în România,
 cunoaşte limba română scris şi vorbit,
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 are capacitate deplină de exerciţiu,
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei
adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
În vederea participării la concurs persoanele interesate întocmesc şi depun un dosar de concurs,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, pentru posturile vacante.
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Locul şi termenul limită de depunere a dosarelor este comunicat prin anunțul de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs vor conţine următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului AMGD și înregistrată la Registratura
instituției
b. copia documentului care atestă identitatea ( și originalul pentru certificare)
c. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice. Copiile vor fi legalizate
de către Biroul Juridic, prin prezentarea originalului la data depunerii dosarului
d. copia carnetului de muncă și originalul, pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are anatecedente penale, are obligația
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului.
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către instituţiile
sanitare abilitate
g. curriculum vitae semnat pe fiecare pagină
h. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului ( recomandare de la ultimul loc de
mucă, etc)
Dosarele de concurs se depun la BPS , se preiau și se înregistrează de către secretarul comisiei
de concurs.
La expirarea termenului de înscriere secretarul va preda dosarele înregistrate preşedintelui
comisiei de concurs.
Dosarele candidaţilor respinşi se păstrează în Arhiva curentă a BPS timp de 1 an, interval în
care pot fi returnate oricând, la cerere, candidaților.
5.2.6 Desfăşurarea concursurilor
Concursul constă în trei etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere la concurs
b) proba scrisă şi/sau proba practică. Proba practică poate fi introdusă în cazul funcțiilor
contractuale la care este necesară verificarea abilităților practice.
c) interviul
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
5.2.6.1 Etapa I- Selecţia dosarelor de concurs
a. Selecția dosarelor de concurs
Secretarul comisiei predă, cel târziu în ziua următoare expirării termenului de înscriere, dosarele
de concurs înregistrate, preşedintelui comisiei de concurs.
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Președintele va convoca comisia de concurs în vederea realizării selecției. Președintele și
membrii comisiei vor completa o declarație pe proprie răspundere privind situațiile de incompatibilitate
sau conflict de interese (punctul 7.2.1 lit.d5).
Comisia de concurs va selecta dosarele în raport cu îndeplinirea de către candidați a condițiilor
de participare, în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatul selecției va fi consemnat într-un Borderou, cu menţiunea „admis” sau „respins” şi cu
precizarea motivelor respingerii, borderou semnat de Președintele comisiei de concurs, de Consilierul
Juridic și de secretarul comisiei. Se va întocmi Procesul-Verbal de selecție a dosarelor, proces verbal
care va fi semnat de către toți membrii comisiei de concurs și de către secretarul comisiei.
b. Comunicarea rezultatelor
În baza borderoului privind selecția dosarelor de concurs, secretarul comisiei va comunica
rezultatele prin afișare la avizierul AMGD și pe pagina de internet a instituției.
Rezultatele se comunică în maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a
selecției.
Odată cu afişarea rezultatelor se comunică candidaţilor termenul de înregistrare a contestațiilor
privind rezultatul selecției dosarelor de concurs.
c. Contestarea rezultatelor
Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor de concurs pot formula
contestații, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii
din acest drept.
Contestațiile se depun la secretarul comisiei care le înregistrează și le transmite deîndată
președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor.
Comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a
condițiilor de participare la concurs în maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere. Modul de soluționare va fi consemnat într-un proces-verbal de către secretarul comisiei.
Rezultatul la contestații se comunică imediat după soluționare de către secretarul comisiei prin afișare
la avizierul AMGD și pe site-ul instituției.
d. Finalizarea etapei
După afișarea rezultatelor la contestații sau, după caz, după expirarea termenului de depunere a
contestațiilor secretarul comisiei de concurs redactează un proces-verbal în care consemnează modul de
desfășurare al etapei.
Procesul-verbal se semnează de toți membrii comisiei de concurs și de secretar și constituie
anexă la raportul final al concursului.
5.2.6.2 Etapa a II-a - Proba scrisă și/sau proba practică
I. Proba scrisă
a. Stabilirea subiectelor
În ziua stabilită pentru desfășurarea probei scrise președintele comisiei convoacă comisia în
vederea formulării subiectelor. Subiectele se stabilesc pe baza tematicii și bibliografiei indicate astfel
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încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul
postului pentru care se organizează concurs.
Pe baza propunerilor membrilor comisia stabilește minim două seturi de subiecte.
Deasemenea, comisia de concurs stabilește timpul efectiv de lucru acordat pentru rezolvarea
subiectelor, în funcție de dificultatea acestora dar fără a depăși 3 ore, precum și punctajul maxim
acordat fiecărui subiect în parte.
Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte.
Cele două seturi de subiecte cu precizările referitoare la timpul de lucru și puntajul maxim care
se acordă pentru fiecare subiect în parte se semnează de toți membrii comisiei după care se sigilează în
plicuri.
Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor
propuse.
b. Desfășurarea probei scrise
b1. Formalități prealabile
În sala de examen se va instaura și menține, pe toată durata provei scrise, o atmosferă calmă,
propice concentrării candidaților asupra rezolvării subiectelor de examen.
Înainte de începerea probei scrise secretarul comisiei face apelul nominal al candidaților și
verifică identitatea acestora.
Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de
identitate, cărții de identitate provizorie, buletinului de identitate sau alt document care atestă
identitatea potrivit legii, aflate în termenul de valabilitate.
Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada
identității sunt considerați absenți. Rezultatul prezenței candidaților se consemnează într-un borderou,
cu menţiunea „prezent” sau „asbsent” și cu semnătura fiecărui candidat.
După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din
concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul din membrii comisiei de
concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
Candidații vor depune în sala de examen, bagajele, gențile, sacoșele, îmbrăcămintea groasă,
umbrelele, cărțile, dosarele și altele asemenea, precum și telefoanele mobile care vor fi închise și orice
alte echipamente electronice de comunicare la distanță.
Secretarul comisiei de concurs informează candidații cu privire la interdicția deținerii sau
folosirii vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
distanță, pe toată durata desfășurării probei, sub sancțiunea eliminării candidatului din concurs.
Dacă se constată una din situațiile de mai sus pe durata desfășurării probei comisia va elimina
candidatul din sală, va înscrie mențiunea ”anulat” pe lucrare și va consemna cele întâmplate în
procesul-verbal încheiat la finalizarea etapei.
Secretarul distribuie candidaţilor foile de concurs şi foaia de ciornă, dacă este cazul, ştampilate
cu ştampila BPS, pe fiecare pagină.
Pentru asigurarea confidențialității lucrărilor, după instalarea în bănci și primirea foilor de
concurs, în colțul din dreapta sus, ce urmează a fi lipit, se vor înscrie citeț, cu litere mari de tipar,
11
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numele și prenumele candidatului, prenumele tatălui.Înscrierea acestor date în afara colțului negru care
se lipește, este considerată fraudă, atrage anularea lucrării și eliminarea din concurs.Secretarul comisiei
lipeşte colţul foilor de concurs şi aplică ştampila instituției. Această obligaţie nu mai există în situaţia
în care la concurs participă o singură persoană. Lucrarea se va completa cu pix sau stilou de culoare
albastră.Candidații vor utiliza drept ciornă, numai coala ștampilată primită în acest scop.La cerere,
candidații vor primi ciorne suplimentare, cu obligația de restituire a acestora la finalizarea concursului.
Nu se iau în considerare însemnările din ciornă.
b2. Comunicarea subiectelor
Președintele comisiei de concurs sau un membru al acesteia prezintă candidaților cele două
seturi de subiecte, în plicuri sigilate, și invită un candidat să aleagă una dintre variante.
După alegearea variantei secretarul distribuie fiecărui candidat subiectul și comunică timpul
efectiv de lucru acordat pentru rezolvarea acestuia.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidaților
care au întârziat sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs și a persoanelor
care asigură supravegherea desfășurării probei.
Supravegherea desfășurării probei este asigurată de secretarul comisiei de concurs care, în
situația unui număr mare de candidați poate fi sprijinit de alți angajați ai BPS.
b3. Finalizarea probei
În momentul finalizării lucrării sau, după caz, la expirarea timpului alocat probei scrise,
candidații vor preda lucrările secretarului comisiei de concurs, semnând pe borderoul nominal cu
predarea lucrărilor scrise, indicând și numărul de pagini predate. Ultimii doi candidați rămân în sală
până la predarea ultimei lucrări. Nu se permite candidaților să ia cu ei subiectele de concurs pe care leau primit, indiferent de ora la care candidații părăsesc sala de concurs. Acestea vor fi predate odată cu
lucrarea.
c. Notarea probei scrise
Secretarul comisiei de concurs predă lucrările sigilate președintelui comisiei imediat
după finalizarea probei scrise.
Notarea lucrărilor și comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 1 zi lucrătoare
de la finalizarea probei.
Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat, se
corectează sigilate. Anterior începerii corectării comisia va numerota fiecare lucrare.
Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj pentru fiecare lucrare în parte, punctaj care se
consemnează în borderoul de punctaje. Punctajul final acordat unei lucrări este egal cu media
aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează
și nu se mai corectează. În acest caz pe lucrare și pe borderoul de notare se consemnează mențiunea
”anulat”.
În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii
12
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acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10
puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
După stabilirea punctajelor finale lucrările scrise se desigilează. Sunt declarați admiși la proba
scrisă candidații care au obținut:
 minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea unei funcții de
execuție,
 minim 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor de
conducere
d. Comunicarea rezultatelor
În baza borderoului de notare a probei scrise secretarul comisiei de concurs va asigura
comunicarea rezultatelor.
Rezultatele se comunică în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei prin afișare la
avizierul AMGD și pe pagina de internet a instituției.
Comunicarea rezultatelor se face prin afișarea punctajului final al fiecărui candidat și a
mențiunii ”admis” sau ”respins” la proba scrisă.
Odată cu afişarea rezultatelor se comunică candidaţilor termenul de înregistrare a contestațiilor
privind rezultatul probei scrise.
e. Contestarea rezultatelor
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot formula
contestații, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii
din acest drept.
Contestațiile se depun la secretarul comisiei care le înregistrează și le transmite deîndată
președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor.
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în
maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Modul de soluționare va fi
consemnat într-un proces-verbal de către secretarul comisiei . Rezultatul la contestații se comunică
imediat după soluționare de către secretarul comisiei prin afișare la avizierul AMGD și pe site-ul
instituției.
f. Finalizarea etapei
După afișarea rezultatelor la contestații secretarul comisiei de concurs redactează un procesverbal în care consemnează modul de desfășurare al etapei.
Procesul-verbal se semnează de toți membrii comisiei de concurs și de secretar și constituie
anexă la raportul final al concursului.
II. Proba practică
a. Desfășurarea probei practice
Proba practică poate fi introdusă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea
abilităților practice (de exemplu pentru personalul nedidactic)
În cadrul probei practice se testează abilitățile și aptitudinile practice ale candidaților.
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În ziua stabilită pentru desfășurarea probei practice președintele comisiei convoacă comisia în
vederea stabilirii planului probei practice, plan care va include cel puțin, următoarele criterii de
evaluare:
 capacitatea de adaptare,
 capacitatea de gestionare a situațiilor dificile,
 îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice,
 capacitatea de comunicare
 capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice
Comisia de concurs stabilește timpul de desfășurare a probei practice, precum și punctajul
maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte.
Punctajul maxim pentru proba practică este de 100 de puncte.
b. Notarea probei practice
Notarea probei practice și comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 1 zi
lucrătoare de la finalizarea probei.
Proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor stabilite pentru aceste
criterii prin planul probei practice.
Membrii comisiei de concurs acordă individual punctaje care se consemnează în borderoul de
notare al probei.
Punctajul final acordat unui candidat este egal cu media aritmetică a punctajelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut:
 minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea unei funcții de
execuție,
 minim 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor de
conducere
c. Comunicarea rezultatelor
În baza borderoului de notare a probei practice secretarul comisiei de concurs va asigura
comunicarea rezultatelor.
Rezultatele se comunică în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei prin afișare la
avizierul AMGD și pe pagina de internet a instituției.
Comunicarea rezultatelor se face prin afișarea punctajului final al fiecărui candidat și a
mențiunii ”admis” sau ”respins”.
Odată cu afişarea rezultatelor se comunică candidaţilor termenul de înregistrare a contestațiilor
privind rezultatul probei practice.
d. Contestarea rezultatelor
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba practică pot formula contestații, în termen
de maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se depun la secretarul comisiei care le înregistrează și le transmite deîndată
președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor.
14
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Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea/prestația doar pentru candidatul
contestatar în maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Modul de soluționare
va fi consemnat într-un proces-verbal de către secretarul comisiei . Rezultatul la contestații se
comunică imediat după soluționare de către secretarul comisiei prin afișare la avizierul AMGD și pe
site-ul instituției.
e. Finalizarea etapei
După afișarea rezultatelor la contestații sau, după caz, după expirarea termenului de
depunere a contestațiilor secretarul comisiei de concurs redactează un borderou cu punctajul realizat la
proba practică.
5.2.6.3 Etapa a III-a – Interviul
a. Desfășurarea interviului
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba
interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și/sau proba
practică, după caz.
Interviul trebuie să se desfășoare într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise și/sau probei practice, după caz.
În ziua stabilită pentru desfășurarea probei președintele comisiei convoacă comisia în vederea
stabilirii planului de interviu, plan care va include următoarele criterii de evaluare:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză – după caz
e) iniţiativă şi creativitate – după caz
Pentru posturile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la:
 capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora,
 exercitarea controlului decizional,
 capacitatea managerială.
Comisia de concurs stabilește punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte.
Punctajul maxim pentru proba interviului este de 100 de puncte.
La ora stabilită pentru desfășurarea interviului secretarul comisiei invită candidații în sala de
interviu, în ordine alfabetică.
În vederea testării criteriilor stabilite în planul de interviu membrii comisiei de concurs
adresează întrebări candidaților. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale
candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui
discriminare pe criterii de sex.
Întrebările și răspunsurile se consemnează pe scurt de secretarul comisiei de concurs.
Consemnările se semnează de membrii comisiei și de candidat și constituie anexă la procesul-verbal
încheiat la finalul concursului.
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b. Notarea interviului
Notarea interviului și comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la
finalizarea probei.
Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor stabilite pentru aceste criterii
prin planul probei.
Membrii comisiei de concurs acordă individual punctaje care se consemnează în borderoul de
notare al interviului.
Punctajul final acordat unui candidat este egal cu media aritmetică a punctajelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut:
 minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea unei funcții de
execuție,
 minim 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor de
conducere
c. Comunicarea rezultatelor
În baza borderoului de notare a interviului secretarul comisiei de concurs va asigura
comunicarea rezultatelor.
Rezultatele se comunică în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei prin afișare la
avizierul AMGD și pe pagina de internet a instituției.
Comunicarea rezultatelor se face prin afișarea punctajului final al fiecărui candidat și a
mențiunii ”admis” sau ”respins” .
Odată cu afişarea rezultatelor se comunică candidaţilor termenul de înregistrare a contestațiilor
privind rezultatele la interviu.
d. Contestarea rezultatelor
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la interviu pot formula contestații, în termen de
maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se depun la secretarul comisiei care le înregistrează și le transmite deîndată
președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor.
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar în maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
contestațiilor. Modul de soluționare va fi consemnat într-un proces-verbal de către secretarul comisiei.
Rezultatul la contestații se comunică imediat după soluționare de către secretarul comisiei prin afișare
la avizierul AMGD și pe site-ul instituției.
5.2.6.4 Rezultatele finale
a. Stabilirea candidatului câștigător
Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la
proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz. Secretarul comisiei va calcula și va înscrie
punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, în Centralizatorul nominal cu rezultatele
finale.
16

RU.PLP.18.01
PROCEDURA DE LUCRU
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic
(activități de recrutare,selectare și angajare)

Ediția: 2

Revizia: 0

Pag. 17 / 46

În centralizatorul final se va consemna pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare
dintre probele concursului, punctajul final și mențiunea ”admis”/”respins”.
Centralizatorul final se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de
concurs.
Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj final dintre candidații care au
concurat pentru același post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar respectiv 50 de
punte în cazul funcțiilor de execuție și 70 de puncte în cazul funcțiilor de conducere.
La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba
scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu
în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.
În situația în care nu s-a organizat probă scrisă, la punctaje egale are prioritate candidatul care a
obținut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în
această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra
candidatului câștigător.
b. Raportul final al concursului
Modul de desfăşurare a concursului se consemnează de secretarul comisiei în Raportul final al
concursului,care se semnează de toţi membrii comisiei de concurs și de către Rectorul AMGD.
La raportul final al concursului se anexează toate documentele care au stat la baza întocmirii
raportului final al concursului.
c. Comunicarea rezultatelor finale
Rezultatele finale se comunică prin afișare la avizierul AMGD și pe pagina de internet a
instituției în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluționare a
contestațiilor la ultima probă de concurs, cu specificarea mențiunii ”admis” sau ”respins” și a
punctajului final obținut de fiecare candidat. Responsabilitatea comunicării rezultatelor aparține
secretarului comisiei de concurs.
Față de rezultatele finale ale concursului nu se pot formula contestații.
5.2.7 Prezentarea la post
Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15
zile calendaristice de la data afişării.
Prin excepție, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale candidatul
declarat ”admis” poate formula o cerere scrisă și temeinic motivată prin care solicită un termen ulterior
de prezentare la post care însă nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului final
în cazul funcțiilor de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului final pentru
funcțiile de conducere.
În cazul neprezentării la post termenul de 15 zile calendaristice de la afișarea rezultatului final
și în lipsa unei solicitării scrise de prelungire a acestui termen postul va fi declarat vacant.
Secretarul comisiei va comunica deîndată candidatului care a obținut nota imediat inferioară
posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
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5.2.8 Suspendarea concursului
De la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale membrii comisiei de
concurs, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, oricare dintre candidați sau orice persoană
interesată poate sesiza existența unor nereguli constând în nerespectarea prevederilor legale privind
organizarea concursului.
Sesizarea se înregistrează la BPS care o va înainta spre soluționare rectorului .Rectorul va dispune
verificarea celor sesizate cu celeritate.
Dacă în urma verificărilor se constată că nu există deficiențe în respectarea prevederilor
legale concursul se desfășoară în continuare conform calendarului stabilit inițial. Dacă în urma acestor
verificări se constată existența unor deficiențe privind respectarea prevederilor legale în materie, prin
Decizie a Rectorului se dispune suspendarea concursului.
La reluarea concursului candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost
suspendată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris
intenția de a participa din nou la concurs la noile date.
5.2.9 Amânarea concursului
În situația în care din motive obiective nu se poate respecta calendarul de desfășurare
al concursului stabilit inițial datele de desfășurare a probelor de concurs pot fi amânate cu maximum 15
zile lucrătoare.
Modificările intervenite în calendarul de desfășurare al concursului sunt aduse la cunoștință
candidaților prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și telefonic prin grija BPS.
Publicitatea modificărilor intervenite în calendarul de desfășurare al concursului se asigură prin
grija BPS prin aceleași mijloace prin care se asigură publicitatea concursului pct.7.2.4.
Dacă motivele care au determinat amânarea concursului impun ca aceasta să depășească 15 zile
lucrătoare atunci procedura de organizare și desfășurare a concursului se va relua.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost amânată se consideră valide dacă
persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la
concurs la noile date.
6 RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII
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și a eventualelor
contestații
Selectarea dosarelor
de concurs
Formularea
subiectelor/planurilor
și notarea probelor
Comunicarea
rezultatelor
Soluționarea
contestațiilor
Evidența și clasarea
documentației
aferente

Rectorul
AMGD sau
Compartimentul
Oficiul
o altă
BPS
inițiator
juridic persoană din
conducere
desemnată
X
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Comisia
de
concurs

Comisia
de
soluționare a
contestațiilor

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
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Compartimentul
(postul)/acţiunea
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Rectorul
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Compartimentul
Oficiul
o altă
BPS
inițiator
juridic persoană din
conducere
desemnată
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Comisia
de
concurs

Comisia
de
soluționare a
contestațiilor

concursurilor
7 ANEXE
Nr.
Denumire anexă
anexă
01
Anunțul concursului
02
Decizia de numire a comisiei de concurs
03
Decizia de numire a comisiei de soluționare a contestațiilor
04
Calendarul desfășurării concursului
05
Declaraţie pe proprie răspundere privind incompatibilităţile şi conflictele de
interese
06
Borderou privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs
07
Proces verbal al selecției dosarelor de concurs
08
Borderou nominal cu prezența candidaților
09
Borderou nominal de predare a lucrărilor scrise
10
Borderou de notare a lucrărilor scrise
11
Borderou punctaje proba scrisă
12
Borderou nominal cu punctajul obținut la proba scrisă
13
Plan interviu funcții de execuție
14
Plan interviu funcții de conducere
15
Borderou de notare interviu
16
Borderou punctaje interviu
17
Borderou nominal cu punctajul obținut la interviu
18
Cetralizator nominal cu rezultatele finale
19
Tabel nominal cu rezultatele finale
20
Raportul final al concursului

Elabora
tor
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
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8. CUPRINS
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei in cadrul procedurii

1

Ediția: 2

Revizia: 0

Pag. 21 / 46

Pagina

2

Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
Lista de difuzare
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor in format electronic(baza de date) si listat
conform Listei de difuzare.
Nr
crt.
0

Scopul
difuzarii
1
1. Aplicare

Exemplar Compartiment Functia
Nr.
2
3
4
1
RU
Ad.fin.

2. Informare

1

RMC

3. Evidenta

1

4. Arhivare

1

Comisia de
monitorizare
RU

Nume si
Data
prenume primirii
5
6
Dîrjan
Rodica
Prorector Negreanu
Veronica
Prorector Nedelcuț
Nelida
Ad.fin.
Dîrjan
Rodica

Semnatura
7
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10. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Nr crt.

0
1.
2.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia 2
Revizia 0

Componenta
revizuită

│Modalitatea reviziei
ediţiei

2

3

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau
reviziei
4
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Anexa 01 – Anunțul concursului
Nr. ……….. din ……………….
ANUNŢ
Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la
concurs/examen a ........ unui post vacant de ............................., studii ................................, la
Compartimentul .............................................
Durata muncii : Perioadă determinate/nedeterminată de ……., timp parțial/normal de muncă, durata
timpului de muncă fiind de ....... ore/zi.
Pentru a participa la concurs/examen candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
Condițiile generale, de participare la concurs, sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011:
 Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Are capacitate deplină de exerciţiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
 Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
23
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Condițiile specifice, de participare la concurs sunt :
 Nivelul studiilor : ……………………………………………………………
 Abilități de lucru cu calculatorul – Microsoft Office – Word, Excel, Internet
 Cunoașterea la nivel mediu a limbii engleze
Pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care trebuie să
conţină următoarele documente:
 Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului AMGD.
 Copia actului de identitate (și originalul pentru certificare)
 Copia actului de studii, care va fi legalizată de către Biroul juridic prin prezentarea originalului
la data depunerii dosarului.
 Carnetul de muncă în copie, (și originalul pentru certificare ‘’conform cu originalul’’) și/sau
adeverință/adeverințe de la locul/locurile de muncă anterioare, care să ateste vechimea în muncă
și/sau în specialitatea studiilor
 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
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 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate.
 Curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină.
 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
Dosarele de concurs se vor depune la Biroul Personal-Salarizare între orele 1000- 1400, de luni până
vineri, până în data de .....................

Tipul probelor de concurs sau examen:


Probă scrisă



Interviu

Bibliografia: este cea anexată
Concursul pentru ocuparea postului de .................. se va desfăşura la sediul Academiei de Muzică
’’Gheorghe Dima’’, str. I.C. Brătianu nr. 25, Loc. Cluj-Napoca, în data de ..............., ora ......., în Sala
nr. .......
Data afișării : ………………………….
RECTOR
Prof.univ.dr..................................

Întocmit,
Ec. ..................

Vizat,
Consilier

Juridic........................
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Anexa 02 – Decizia de numire a comsiei de concurs
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Biroul Personal-Salarizare

D E C I Z I A nr. ......... din .......................
Conform prevederilor Legii nr.53/2003, HG nr.286/2011 şi a HG nr.1027/2014 privind
organizarea concursului/examenului pentru ocuparea a două posturi vacante de secretar, studii
superioare, pe perioadă determinată,cu timp parțial, în cadrul Compartimentului Secretariat,
RECTORUL Academiei de Muzică ’’Gheorghe Dima’’, Dl. Prof. Univ. Dr. Vasile Jucan

DECIDE
Art.1. Se constituie comisia de concurs/ examen pentru ocuparea posturilor de ........................., studii
........................., durată ................................................... Concursul se organizează la sediul Academiei
de
Muzică ’’Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca, în data de ................................, ora 10, Corpul ..........,
Etajul ......, Sala nr. ........................
Comisia de concurs este compusă din:
PREŞEDINTE:

……………………………………………………………..

MEMBRI:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Secretar comisie:

……………………………………………………………..

Art.2. Biroul Personal-Salarizare va duce la îndeplinire prezenta decizie.
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R E C T O R,
Prof. Univ. Dr. Vasile Jucan

Întocmit,
Ec. ..................
..................

Vizat,
Consilier Juridic

Anexa 02 – Decizia de numire a comsiei de soluționare a contestațiilor
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Biroul Personal-Salarizare

D E C I Z I A nr. ......... din ................................
Având în vedere dispoziţiile HG nr.286/2011 și a HG nr.1027/2014 privind constituirea
comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru desfăşurarea concursului/ examenului în vederea ocupării
a două posturi

vacante de secretar, studii superioare,

perioadă determinată,

în cadrul

Compartimentului Secretariat,
RECTORUL Academiei de Muzică ’’Gheorghe Dima’’ Dl. Prof.Univ.Dr. Vasile Jucan,
DECIDE
ART.1. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din următorii membri:
Preşedinte:

..............................................

Membri:

..............................................
..............................................
Consilier juridic ..............................................
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..............................................

ART.2. Biroul Personal-Salarizare va duce la îndeplinire prezenta decizie.

R E C T O R,
Prof. Univ.Dr. ..................

Întocmit,
Ec. ..................

Vizat,
Consilier Juridic ..................

Nr.

de

înregistrare

:………/………..
Anexa 03 – Bibliografia și tematica de concurs
BIBLIOGRAFIA
privind concursul pentru ocuparea
postului de ........................., studii ...................., durată ..................,
Compartimentul ...............................

1.
2.
3.
4.

Întocmit,

Vizat,
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Consilier Juridic ..................

Anexa nr. 04 – Calendarul desfășurării concursului
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
pentru ocuparea postului de .................. – Compartiment ........................
01.
Cel puțin 15 zile lucrătoare
înainte de data stabilită
pentru prima probă a
concurs pentru posturile
02. vacante și cel puțin 10 zile
lucrătoare înainte de data
stabilită pentru prima
probă a concurs pentru
posturile temporar vacante
10 zile lucrătoare de la
data afișării anunțului de
concurs pentru posturile
03.
vacante și 5 zile lucrătoare
pentru posturile temporar
vacante
Maxim 2 zile lucrătoare de
la data expirării termenului
de depunere a dosarelor pentru posturile vacante și
maximum 1 zi lucrătoare
pentru posturile temporar
04.
vacante. Rezultatul
selecției dosarelor de
înscriere este 1 zi
lucrătoare de la data
depunerii dosarelor de
concurs.

Consiliul de Administrație

Aprobare organizare
concurs
Publicare anunț MO,
pe site și
Afișare la sediul
AMGD

Depunerea dosarelor
candidaților

Selecția dosarelor
candidaților și afișarea
rezultatelor selecției
dosarelor

Departament Resurse Umane

Până la
ora 1300

Înregistrare și depunere dosare
la Departament Resurse
Umane

Până la
ora 1500

Comisia de Concurs
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Depunerea
contestațiilor

Până la
ora 1100

Înregistrare și depunere la
Departament Resurse Umane

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului.
Afișarea rezultatelor
06.
contestațiilor se face
imediat după soluționarea
contestațiilor.

Soluționarea
contestațiilor și
afișarea rezultatelor

Până la
ora 1600

Comisia de Soluționare a
Contestațiilor

15 zile lucrătoare de la
07. data publicării anunțului
de concurs.

Proba scrisă

ora 1000

Sala nr........

05.

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului

08.

Maxim 1 zi lucrătoare de
la finalizarea probei.

Afișarea rezultatelor
la proba scrisă

Până la
ora 1600

Comisia de Concurs

09.

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului.

Depunerea
contestațiilor

Până la
ora 1100

Înregistrare și depunere la
Departament Resurse Umane

10.

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului.

Soluționarea
contestațiilor și
afișarea rezultatelor

Până la
ora 1600

Comisia de Soluționare a
Contestațiilor

ora 1000

Sala nr. ..........

Maximum 4 zile lucrătoare Interviul
de la data susținerii probei
11.
scrise/probei practice,
după caz.
12.

Maxim 1 zi lucrătoare de
la finalizarea probei.

Afișarea rezultatelor
de la interviu

Până la
ora 1600

Comisia de Concurs

13.

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului.

Depunerea
contestațiilor

Până la
ora 1100

Înregistrare și depunere la
Departament Resurse Umane

14.

Cel mult 1 zi lucrătoare de
la data afișării rezultatului.

Soluționarea
contestațiilor și
afișarea rezultatelor

Până la
ora 1600

Comisia de Soluționare a
Contestațiilor

Afișarea rezultatelor
finale

ora 1000

Comisia de Concurs

Punctajul final îl
15. reprezintă media
aritmetică a punctajelor
obținute la proba
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scrisă/practică și interviu.
RECTOR,
Prof.univ.dr.................................
Dep. Personal-Salarizare
Ec. ...............................

Vizat,
Consilier Juridic ...............................

Anexa 05 - Declaraţie pe proprie răspundere privind incompatibilităţile şi conflictele de interese

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de “………………………..“, studii ................., perioadă
…………………………….. , ………………………………., concurs organizat în data de
…………………..
DECLARAŢIE

Subsemnata/ul …………………………………. în calitate de preşedinte/membru al Comisiei
de concurs, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii declar pe proprie
răspundere că nu mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute de art.11 din H.G. nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant1.

Potrivit art.11 din acest act normativ nu pot fi desemnaţi în calitate de membrii în Comisiile de concurs
persoanele care se află în una din următoarele situaţii:
- are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori
ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
- este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt
membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
- este sau urmează să fie în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se
organizeazăconcursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
1
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Semnătura,

Anexa 06 - Borderou privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs
ACADEMIA DE MUZICĂ ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal Salarizare

Comisia de concurs

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la
concursul pentru ocuparea postului de “………………….” studii ............................, perioadă
............................................. concurs organizat în data de ....................................

Nr. Numele şi prenumele
Admis/ Respins
crt.
Concurs/examen - 1 post .......................................................................................................,
în cadrul .................................................................., Departamentul ........................................
1.
Dosar înscriere concurs
Potrivit art.12 alin.(2) membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să
informeze în scris, cu celeritate persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele
menţionate mai sus.
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Cu termen de contestaţie – o zi lucrătoare de la data afişării - ....................... – până la ora ........
Data afişării .................... ora ......................
Președintele comisiei de concurs,
…………………………………………………
Întocmit,
Admin.fin. …………..
………………………

Vizat,
Consilier Juridic :

Anexa 07 - Proces verbal al selecției dosarelor de concurs
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

PROCES- VERBAL
Încheiat azi .................................
Subsemnaţii, președinte – ......................................, membru – ........................................,
membru – ............................. şi secretara comisiei – .............................. numiţi prin Decizia nr. ........
din ......................................, ne-am întrunit pentru selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea
postului vacant de ......................................., studii ............................, perioadă .................................. în
cadrul................................................, Departament ..................................................., conform HG
nr.286/2011 (actualizată) și am constatat următoarele:
1. Pentru postul de ............................................ s-au înscris .................... candidați.
2. În urma finalizării selecției dosarelor de concurs au fost declarați admiși să participe la
concursul pentru ocuparea postului de ......................................
Rezultatele selecției dosarelor vor fi afişate la sediul și pe site-ul Academiei de Muzică
’’Gheorghe Dima’’ în data de ……………………….. până la ora ……. 00
Comisia de concurs:
33

RU.PLP.18.01
PROCEDURA DE LUCRU
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic
(activități de recrutare,selectare și angajare)

PREŞEDINTE:

………………………………………………

MEMBRI:

………………………………………………
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………………………………………………

Secretar comisie:

…………………………………………………………..

Anexa 08 - Borderou nominal cu prezența candidaților
ACADEMIA DE MUZICĂ ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal Salarizare
Comisia de concurs

Concurs/examen pentru ocuparea postului de
“………………………….” studii ……………………… - durată …………………….
Concurs organizat în data de .................. ora ..................
Borderou nominal cu prezența candidaților

Nr.
Numele şi Prenumele
Semnătura
CNP
Prezent/absent
crt.
candidatului
candidatului
Concurs – 1 post “…………………………”, studii ……………………., în cadrul ………………………,
Departamentul …………………………………
1.
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Anexa 09 - Borderou nominal de predare a lucrărilor scrise
ACADEMIA DE MUZICĂ ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal Salarizare
Comisia de concurs

Concurs/examen pentru ocuparea postului de
“…………………………” studii …………………… - durată ……………………
Concurs organizat în data de .................................. ora ....................................
Borderou nominal cu predarea lucrărilor scrise

Nr.
Numele şi Prenumele
Predat lucrare
Semnătura
CNP
crt.
candidatului
scrisă/nr. pagini
candidatului
Concurs – 1 post “………………………”, studii …………………….., în cadrul ………………,
Departamentul ……………………………………
1.
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Anexa 10 - Borderou de notare a lucrărilor scrise
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’Cluj-Napoca
Departamentul Personal Salarizare
Comisia de concurs

Borderou punctaje proba scrisă
Candidat: ....................................................

Nr.
crt.

Barem punctaj

Numele şi prenumele
Evaluatorului
1. (1- ....... puncte)

1.

2. (1-....... puncte)

Punctaj total

Punctaj
proba
scrisă

2.

3. (1-.......puncte)

3.

4.(1-........puncte)

4.
100 puncte

Semnătura evaluatorului
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Anexa 11 - Borderou punctaje proba scrisă
ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” Cluj- Napoca
Departamentul Personal Salarizare
Comisia de concurs

Concurs/examen pentru ocuparea unui post
de “………………………………….”, studii …………………….., Durată ………………………..,
în cadrul ………………………………..,Departamentul ……………………. concurs organizat în data
de ……..
BORDEROU PUNCTAJE PROBA SCRISĂ
Nr.

Numele și Prenumele

crt.

Evaluatorului

Candidat
Numele și Prenumele

1.

(punctaj)

puncte

2.

(punctaj)

puncte

3.

(punctaj)

puncte

5.

Proba scrisă PUNCTAJ FINAL

Puncte

(Media aritmetică)
Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:

………………………………………

MEMBRI:

……………………………………….

Secretar comisie:

…………………………………….....
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Anexa 12 - Borderou nominal cu punctajul obținut la proba scrisă
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal Salarizare
Comisia de concurs

Concurs/examen pentru ocuparea unui post de
’’ ………………..’’ la Compartimentul ………………………
organizat în data de ...........................................
Borderou nominal cu punctajul obţinut la proba scrisă

Nr.
Numele şi Prenumele
Punctaj
Admis/ Respins
crt.
candidatului
Proba scrisă
la proba scrisă
Concurs/examen – 1 post ’’………………….’’ la ...............................................................
1.

puncte

2.

puncte

3.

puncte

Cu termen de contestaţie – o zi lucrătoare de la data afişării

................ ora .........................

Data afişării ................. ora ...........00 Președinte comisie concurs …………………………………….
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Anexa 13 Plan de interviu Funcții de execuție
Concurs/examen pentru ocuparea postului de …………………………
Compartiment ……………………………..
Plan interviu – barem punctaj

Data ….. ora ……..

1. Motivaţia candidatului (1-20 puncte)
2. Cunoştinţe impuse de funcţie (1-50 puncte)
3. Comportamentul în situațiile de criză (1-30 puncte)

Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:
MEMBRI:

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Secretar comisie:

……………………………………..
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Anexa 14 Plan de interviu Funcții de conducere

Concurs/examen pentru ocuparea postului de
Plan interviu – barem punctaj

Data ….. ora ……..

1. Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora (1 - 20 puncte)
2. Competențe impuse de funcție (1- 25 puncte)
3. Capacitatea managerială (1- 30 puncte)
4. Capacitatea de gestionare a situațiilor de criză (1- 15 puncte)

5. Exercitarea controlului decizional (1- 10 puncte)

Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:

……………………………………..

MEMBRI:

……………………………………..
……………………………………..

Secretar comisie:

……………………………………..
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Anexa 15 – Borderou de notare interviu
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

COMISIA DE EXAMINARE
Data
Borderou punctaje interviu
Candidat ...........................................................
Nr. Numele şi prenumele
crt.

1.

Barem punctaj

Punctaj
INTERVIU

1. Motivaţia candidatului (1-20 puncte)

1.

2.Cunoştinţe impuse de funcţie

2.

…………………………………..

(1-50 puncte)
3. Comportamentul în situațiile de criză

3.

(1-30 puncte)
Punctaj total

100 puncte
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Anexa 16 – Borderou punctaje interviu
ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” Cluj- Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

Concurs/examen pentru ocuparea postului
de ……………………………………………
Data ……………………………………
BORDEROU PUNCTAJE INTERVIU

Nr.

Numele și Prenumele

crt.

Evaluator

............................

1.

( punctaj)

........ Puncte

2.

( punctaj)

........ Puncte

3.

( punctaj)

........ Puncte

4.

INTERVIU PUNCTAJ FINAL

........ Puncte

Candidat

(Media aritmetică)
Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:

………………………………………………….

MEMBRI:

………………………………………………….
………………………………………………….

Secretar comisie:

………………………………………………….
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Anexa 17 – Borderou nominal cu punctajul obținut la interviu

ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

Comisia de concurs

Concurs/examen pentru ocuparea postului de
…………………………. la Compartimentul ………………………….
organizat în data de ...........................................
Borderou nominal cu punctajul obţinut la interviu

Nr.
Numele şi Prenumele
Punctaj
Admis/ Respins
crt.
candidatului
Interviu
la interviu
Concurs/examen – 1 post ………………… la Compartimentul ……………………………
…………
puncte

1.

Admis/Respins

Cu termen de contestaţie – o zi lucrătoare de la data afişării - ......... ora .............

Data afişării ................ ora ............00
Președinte comisie concurs,
……………………………………………….
43

RU.PLP.18.01
PROCEDURA DE LUCRU
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic
(activități de recrutare,selectare și angajare)

Ediția: 2

Revizia: 0

Pag. 44 / 46

Anexa 18 – Centralizator nominal cu rezultatele finale
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

Concurs/examen pentru ocuparea postului de
…………………………….. la Compartimentul……………………………
organizat în data de ............................
Centralizator nominal cu rezultatele finale
Nr.

Numele şi Prenumele

crt.

candidatului

Punctaj

Punctaj

Punctaj final

proba scrisă

interviu

(Media aritmetică)

......

......

......

…………………………
1.

…

Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:

…………………………………………………

MEMBRI:

…………………………………………………
………………………………………………

Secretar comisie:

……………………………………………….
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Anexa 19 – Tabel nominal cu rezultatele finale
ACADEMIA DE MUZICĂ’’GHEORGHE DIMA’’ Cluj-Napoca
Departamentul Personal-Salarizare

Comisia de concurs

Tabel nominal
Cu rezultatele obținute în urma susținerii
concursului/examenului pentru ocuparea
postului de ................................ la Compartimentul ……………………….
organizat în data de ........................................

Nr.
crt.

1.

Numele şi
Prenumele
candidatului
STAN ADRIANA

Punctaj
obținut la
proba scrisă

Punctaj
obținut la
interviu

Punctaj final
(media aritmetică)

Rezultat

..............

..............

..............

ADMIS

Data afişării ................ ora .............00

Președinte comisie concurs,
..........................................................

45

RU.PLP.18.01
PROCEDURA DE LUCRU
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic
(activități de recrutare,selectare și angajare)

Ediția: 2

Revizia: 0

Pag. 46 / 46

Anexa 20 – Raportul final al concursului
RAPORT FINAL
al concursului /examenului pentru ocuparea postului de ………………………….
încheiat azi..........................................
Subsemnaţii, președinte-...................................., membru- ...................................., membru.................................................... şi secretara comisiei – ec. …………………………. numiţi prin
Decizia nr. .............................. din ....................................., ne-am întrunit în vederea desfășurării
concursului
pentru ocuparea postului
de ................................... la Compartimentul
.................................................., conform HG nr.286/ 2011 (actualizată), am constatat următoarele:
Pentru postul de .........................................s-a înscris un/o candidat/candidată, prin urmare
s-a organizat concurs pentru ocuparea acestuia.
Subiectele au fost întocmite de comisie în ziua concursului ........................... la ora 8
conform bibliografiei afişate. S-au întocmit 2 seturi de subiecte pentru proba scrisă.
Concursul a constat în susţinerea probei scrise la ora ........00 în data de .................................
în prezenţa membrilor comisiei.
În urma verificării lucrării scrise şi acordarea punctajelor, candidata a obținut următorul
punctaj: Numele și Prenumele candidatului ………. puncte, fiind admisă la proba scrisă.
În data de ..................................... ora 8 s-a întocmit planul pentru interviu, apoi de la ora
.............................. s-a desfășurat interviul în prezenţa membrilor comisiei. Punctajele
obținute la interviu au fost consemnate în Borderou, candidata realizând următorul punctaj:
Numele și Prenumele candidatului ………. puncte, fiind admisă la interviu.
Punctajul final a fost trecut în borderou consemnându-se următoarele:
1. Numele și Prenumele candidatului …………….. puncte - Admis
Conform rezultatelor obţinute potrivit prevederii HG nr.286/2011,actualizată și a Legii
nr.53/2003 a fost declarat/(ă) admis(ă) pentru ocuparea postului de ................................ la
Compartimentul ................................ , d-l/d-na ………………………………………..
Rezultatele finale ale concursului au fost afişate la sediul și pe site-ul Academiei de Muzică
”Gheorghe Dima” în data de …………………. ........00
Comisia de concurs:
PREŞEDINTE:
MEMBRI:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Secretar comisie: ……………………………………
R E C T O R,
Prof.univ.dr. ......................
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