Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Facultatea Teoretică
Metodologie pentru desfășurarea on-line a concursului de admitere la studii
universitare de master pe durata menținerii măsurilor de distanțare socială, în sesiunea
septembrie 2021
Prezenta Metodologie a fost elaborată în temeiul Ordinului M.E.C. nr. 4206 din 8 mai
2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior, Adresa M.E.C. 888007.04.2020, O.M. 4020/4.04.2020, OUG 58/29.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ.
Prezenta metodologie se aplică prin excepție de la prevederile din Broșura pentru
concursul de admitere la studii universitare de master în anul 2021, la Facultatea Teoretică (FT),
postată pe pagina web a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
Înscrierile la concursul de admitere la studii de masterat se vor face on-line, în 17-18
septembrie (orele 8-13), iar concursul se va desfășura în perioada 20-21 septembrie 2021.
Toate probele concursului de admitere se vor desfășura on-line, la toate specializările.
1. Modalități de înscriere on-line
Prin exceptare de la prevederile din Broșura de admitere, înscrierea candidaților la
concursul de admitere se efectuează pe baza dosarului de înscriere în format electronic (cu
documente
scanate/fotografiate),
trimis
pe
adresa
de
e-mail
a
facultății
(admitere_zi.ft@amgd.ro), cu mențiunea „concurs de admitere - master”.
Dosarul conține următoarele documente:
1. fişă-tip de înscriere - pusă la dispoziție on-line de secretariatul facultății în format pdf completată și semnată de candidat și trimisă în copie scanată/fotografiată;
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă, în copie
scanată/fotografiată; în original, se depun în dosarul fizic;
3. diploma de licenţă, în original şi foaia matricolă; în cazul în care candidatul s-a înscris
pentru concurs şi la o altă facultate, va preciza acest fapt în fișa de înscriere; în copie
scanată/fotografiată; în original, se depun în dosarul fizic;
4. adeverința de finalizare a studiilor pentru promoția anului 2021, în copie
scanată/fotografiată; în original, se va depune în dosarul fizic;
5. certificat de naştere în fotocopie în copie scanată/fotografiată; în dosarul fizic se va depune
copie xerox;
6. cartea de identitate în fotocopie în copie scanată/fotografiată; în dosarul fizic se va depune
copie xerox;
7. certificat de căsătorie în fotocopie, dacă este cazul, în copie scanată/fotografiată; în dosarul
fizic se va depune copie xerox;
8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; în copie scanată/fotografiată; în
original, se va depune în dosarul fizic;
9. o fotografie recentă (portret, jpg); în dosarul fizic se vor depune patru fotografii 3/4 (tip
buletin de identitate);

10. chitanţa care să ateste plata taxei de admitere, în copie scanată/fotografiată; în original, se
va depune în dosarul fizic; Taxa de admitere se achită în contul ANMGD nr.
RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca,
cu precizarea „taxă de înscriere la admitere pentru Facultatea Teoretică”.
11. curriculum profesional (în format pdf); în forma letrică se va depune în dosarul fizic;
12. proiectul pentru proba de specialitate (în format pdf); în forma letrică se va depune în
dosarul fizic;
13. pentru specializarea Musical Art (în limba engleză) certificat de competență lingvistică,
nivel minim B2 sau superior, eliberat de către centre lingvistice autorizate, în copie
scanată/fotografiată; în original, se va depune în dosarul fizic.
Candidații care pot face dovada parcurgerii studiilor de licență în limba engleză nu vor
trebui să prezinte un nou certificat lingvistic.
14. declarație pe proprie răspundere, atestând faptul că toate cópiile depuse la dosar sunt
conforme cu originalul.
Înscrierea candidaţilor este condiţionată de obţinerea mediei minime 7 (şapte) la examenul
de licenţă.
Dosarul de înscriere în format fizic (cu actele de mai sus puse într-un dosar plic) va fi
depus la secretariatul facultății odată cu confirmarea locului.
Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere
(în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”), taxa de admitere se plăteşte o
singură dată.
Sunt scutiţi de plata taxei de admitere următorii: copiii personalului didactic în activitate,
copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe
Dima”, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament
familial.
La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs în format
electronic. Pentru intrarea la probele on-line, candidații vor trebui să aibă această legitimație și
cartea de identitate.
2. Probele concursului de admitere
Concursul de admitere va consta dintr-o singură probă: Proba de specialitate, care se va
susține oral, on-line.
Prin exceptare de la prevederile Broșurii de admitere la master – 2021, proba scrisă este
înlocuită cu media de absolvire a studiilor de licență (media generală de absolvire + media
examenului de licență).
3. Conținutul probei de specialitate
Pentru toate programele de studiu proba va consta dintr-un proiect, depus la data înscrierii în
concurs, şi din susţinerea acestuia, on-line, diferenţiat pe specializări, conform precizărilor din
Broșura de admitere.
4. Desfășurarea probei de concurs
Pentru toate programele de studiu Proba de specialitate (diferențiată pentru specializările
compoziție, muzicologie, dirijat) va fi susținută prin videoconferință, în prezenta comisiei și a
secretarului de comisie. Președintele comisiei va asista la probă la toate specializările, dar nu va

nota candidații decât în situația în care un membru al comisiei este îndrumătorul unei lucrări. La
începutul probei, toți studenții vor primi pe e-mail codul de accesare pentru programul Zoom,
Skype sau programe similare și programarea. Programarea trebuie respectată cu strictețe.
Rămân în vigoare și următoarele precizări din Broșura de admitere:
Proba are caracter eliminatoriu (nota minimă 5).
Media probei este media aritmetică a notelor întregi sau cu 50% acordate de fiecare membru
al comisiei. Între notele acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă nu poate fi o diferenţă
mai mare de un punct.
Media finală a candidatului este media aritmetică dintre media de absolvire a studiilor de
licență și media probei de specialitate.
Media minimă de admitere este 6 (șase).
Alte precizări:
Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare figurează mai mulţi candidaţi cu medii finale
egale, se apelează la următoarele criterii de departajare (în ordine):
a) media probei de specialitate
b) media de la examenul de licenţă.
Candidaţii admişi fără loc pot solicita în scris înmatriculare în regim cu taxă, în limita
capacităţii de şcolarizare a programului de studiu. Cuantumul taxei este stabilit anual de către
Senatul academiei.
Numărul de locuri alocate facultăţii şi programelor de studii va fi stabilit de către Senatul
ANMGD (şi afişate înaintea concursului), în funcţie de următoarele criterii:
- număr de absolvenţi/specializare
- numărul de candidaţi înscrişi
- criterii de calitate şi performanţă.

Prezentul document a fost dezbătut și aprobat în ședința on-line a Consiliului Facultății Teoretice
din 02.06.2020; reaprobat în ședința on-line a Consiliului Facultății Teoretice din 16.06.2021
și aprobat în ședința online a Senatului ANMGD din …

