MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

EXTENSIA PIATRA NEAMȚ
REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR
A. Planul de învăţământ:
1. Organizarea planului de învăţământ oferă studenţilor formula optimă de corelare a
disciplinelor componente atât sub raportul programelor de studiu, cât şi al volumului orelor
săptămânale prevăzute.
2. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii (de specialitate, fundamentale
şi complementare), discipline facultative şi discipline opţionale.
3. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima aplică în evaluarea activităţii
studenţilor Sistemul European de Credite Transferabile - ECTS.
4. Creditele reflectă cantitatea normală de muncă investită de student pentru însuşirea
unei discipline (cursuri, seminarii, studiu individual, activităţi practice etc.).
Creditele nu se substituie calificativelor.
B. Şcolarizarea studenţilor
1. Înmatricularea studentului se face o singură dată, după concursul de admitere, sau
în urma unui transfer de la o altă instituţie similară de învăţământ muzical universitar.
2. Independent de nivelul studiilor, studenţii facultăţii primesc carnet de student
pentru întreaga perioadă de şcolarizare prevăzută de planul de învăţământ.
3. Înscrierea studentului se face la începutul fiecărui an universitar, conform
termenelor stabilite de către Directorul extensiei, prin completarea unei fişe de înscriere în
vederea semnării contractului de studiu şi a repartizării acestuia în grupele de studiu.
Nerespectarea termenelor de înscriere atrage după sine penalizări.
4. Gratuitatea învăţământului pentru studenţii admişi pe locurile bugetate este valabilă
doar pe durata studiilor la care au fost admişi.
5. După epuizarea bugetară repetarea orelor didactice sau examinărilor la cerere, se
realizează în regim cu taxă.
6. Studentul aflat în regim cu taxă de şcolarizare care a promovat toate examenele
prevăzute în planul de învăţământ şi a reuşit un nou concurs de admitere pe locurile bugetate,
poate accede în următorul an de studiu.
7. Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 133/2000, studenţii cu taxă pot ocupa locurile
disponibile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor.
8. În baza mobilităţilor oferite de planul de învăţământ, studentul poate urma simultan
doi ani de studii, exceptând anii I şi IV.
9. Studentul poate participa în calitate de audient la cursul oricărei discipline
colective, cu acordul cadrului didactic respectiv. Calitatea de audient nu implică repartizarea
studentului în grupe şi nici obligaţia profesorului de a-l examina.
C. Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor
1. În cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia
Piatra Neamţ, evaluarea profesională şi notarea studenţilor se face la sfârşitul fiecărui
semestru.
2. Formele de evaluare ale studenţilor sunt examenele (E) în cadrul sesiunilor de
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examene şi verificările (V) prin care cadrul didactic de specialitate apreciază activitatea
studenţilor desfăşurată pe parcursul semestrului.
3. Examenele (E) se susţin în sesiunile ordinare (de iarnă şi vară) şi în cadrul
sesiunilor de restanţe.
3.1. În cadrul formei de evaluare a examenului notele vor reflecta aptitudinile
vocaţionale, respectarea semiologică a partiturii, evaluarea tehnică şi artistică a interpretării.
3.2. Membrii comisiei de examen vor acorda câte o notă, cu valori cuprinse între 1 şi
10, pentru fiecare lucrare executată. Diferenţele de notare între membrii comisiei nu vor
putea depăşi două puncte. Nota finală a examenului (notă întreagă) rezultă prin rotunjire din
media notelor acordate de către membrii comisiei.
3.3. Examenele de instrument-specializare şi muzică de cameră pot avea loc în afara
sesiunilor, prin organizarea unui recital public, la propunerea şefului de disciplină şi cu
acordul directorului de filială, care va numi comisia de examinare. În acest caz, în cadrul
disciplinei instrument-specializare, nota finală a examenului rezultă din media notei
recitalului şi a notei pentru game şi studii prezentate în examenul semestrial.
3.4. Sesiunea de examen de toamnă este destinată examenelor restante şi, totodată,
oferă studenţilor posibilitatea reevaluării calificativelor obţinute la examenele promovate în
sesiunile ordinare. Examenele de reevaluare a calificativelor (mărirea notei) sunt susţinute
contra cost şi implică renunţarea la calificativul obţinut anterior şi acceptarea noului
calificativ.
3.5. Pentru studenţii care, din motive bine întemeiate (bolă, maternitate, etc.) nu şi-au
putut susţine examenele în sesiunile ordinare, se organizează presesiuni pentru examenele
restante din sesiunile anterioare. În acest caz este necesară aprobarea directorului de filială.
4. Verificarea este forma de evaluare prin care se apreciază activitatea desfăşurată pe
parcursul semestrului, iar cadrul didactic de specialitate acordă note cu valori cuprinse între 1
şi 10. Aceste calificative se comunică secretariatului facxultăţii înaintea sesiunilor ordinare de
examene.
5. În cadrul Examenului de Licenţă evaluarea şi notarea studenţilor se realizează
conform Regulamentului examenului de Licenţă.
6. Examenul promovat este un drept definitiv câştigat de student, fiind implicit
recunoscut, sau echivalat corespunzător nivelului de predare al programei disciplinei
respective, pe tot parcursul studiilor.
D. Condiţii de promovare
1. Absolvirea unui an al specializării este validată în momentul în care studentul a
promovat toate disciplinele obligatorii prevăzute în planul de învăţământ al anului respectiv,
precum şi pe cele opţionale sau facultative asumate de matricola anului. Absolvirea
specializării este validată numai în momentul în care totalul general al creditelor specializării
este acoperit de matricola generală a studentului.
2. Studentul poate obţine credite în avans, care vor fi reportate la semestrele din care
fac parte disciplinele respective. În cazul în care studentul obţine până la 1 octombrie toate
creditele anului următor de studii, el poate fi înscris în anul de studiu aferent.
3. Media anului absolvit ia în calcul notele consemnate în matricola individuală a
anului respective, conform planurilor de învăţământ care operează cu credite, media anuală se
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calculează prin înmulţirea fiecărei note obţinute (cu excepţia celor parţiale) cu numărul
creditelor anuale aferente disciplinei, iar totalul acestor înmulţiri se împarte la suma creditelor
luate în calcul.
4. Prezentarea la examenul unei discipline de specialitate este condiţionată de
promovarea examenelor anterioare aferente acestor discipline.
5. Prin buget, studentul are dreptul la două examene restante consecutive ale aceleiaşi
discipline. În afara acestora, examenele restante se pot susţine contra cost. Cazurile de boală,
concediile de maternitate, sau alte situaţii obiective care îl împiedică pe student să fie prezent
la examene, vor fi soluţionate de şefii de disciplină cu avizul directorului extensiei.
6. Studentul restant la disciplinele de specialitate cu o treime din creditele aferente
acestora, va fi obligat să le promoveze în următorul an universitar; în caz contrar va fi
exmatriculat.
7. Dacă studentul rămâne restant la mai mult de o treime din totalul creditelor anului
de studiu respectiv, va fi obligat să repete disciplinele nepromovate contra cost.
8. Statutul de student bugetat se păstrează cu condiţia acumulării unui număr de
minimum 45 de credite la sfârşitul fiecărui an universitar. Nerealizarea de către studenţi a
acestui număr de credite, determină pierderea finanţării bugetare pentru anul universitar
următor.
Locurile bugetate rămase disponibile ca urmare a acestei situaţii vor fi ocupate de
către studenţii în regim cu taxă care au realizat numărul minim de 45 de credite, clasificaţi în
ordinea descrescătoare a mediei anuale, din cadrul aceleiaşi specializări, catedre sau facultate.
Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la buget, pot continua studiile în regim
cu taxă.
9. Studenţii pot repeta gratuit numai cursurile colective.
10. Disciplinele facultative nepromovate nu vor fi consemnate în matricola
studentului.
11. Situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament se rezolvă prin hotărâre
a Consiliului extensiei.
E. Frecvenţa studenţilor
1. Frecvenţa la toate disciplinele aflate în planul de învăţământ este obligatorie.
Absenţele nemotivate la disciplinele de specialitate, care depăşesc 25% din totalul numărului
de ore semestriale aferente acestor discipline (6-7 absenţe), conduc la pierderea dreptului de a
se prezenta la examenul semestrial al disciplinei respective. Recuperarea orelor la
disciplinele de specialitate se realizează contra cost. Studentul se va putea prezenta la
examen doar după recuperarea orelor respective.
2. Absenţele nemotivate la disciplinele fundamentale, opţionale şi facultative pot
reprezenta maxim 30% din totalul numărului de ore pe semestru. În caz contrar, studentul nu
va fi primit la examenul/verificarea de semestru.
3. Studentul se poate angaja în câmpul muncii, în conformitate cu prevederile legale,
fiind obligat să înştiinţeze în scris conducerea Extensiei şi urmând să-şi îndeplinească toate
obligaţiile ce decurg din calitatea de student potrivit planurilor de învăţământ.
4. Studenţii pot participa, cu aprobarea directorului extensiei, la turnee organizate în
ţară şi străinătate de către diverse instituţii de cultură. Studenţilor cu unul sau mai multe
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examene restante la disciplina instrument-specializare nu li se permite plecarea în turneele
organizate de instituţiile de cultură. De asemenea, studenţilor care au sancţiuni pentru
încălcarea normelor disciplinare universitare nu li se va permite plecarea peste hotare timp de
un an.
Motivarea absenţelor determinate de turneele instituţiilor de artă se efectuează de
către directorul extensiei pe baza adreselor prealabile trimise de instituţii şi pe baza unei
cereri avizate de cadrul didactic de specialitate.
5. Studentul nu poate părăsi ţara fără cerere adresată conducerii extensiei,
indiferent de perioada anului calendaristic.
6. Motivarea absenţelor înregistrate în cursul anului universitar se va face în termen
de 2 săptămâni de la reluarea activităţii.
7. Absenţele motivate nu pot depăşi echivalentul a 2 luni din obligaţiile anuale
prevăzute în planul de învăţământ, depăşirea acestora aducând cu sine întreruperea studiilor
pe anul universitar respectiv, putându-se relua în anul următor. În situaţii speciale, pentru
motive de excepţie, bine întemeiate, directorul extensiei poate aproba scutirea de frecvenţă pe
o perioadă mai îndelungată.
F. Cazarea studenţilor
Cazarea studenţilor în cămin se efectuează strict în ordinea descrescătoare a mediilor.
Studenţii cu restanţe vor fi cazaţi numai în limita locurilor disponibile.
G. Acordarea burselor
1. Potrivit reglementărilor Guvernului României, fondurile de la bugetul de stat pentru
alocarea burselor sunt repartizare instituţiilor de învăţământ superior de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului proporţional cu numărul studenţilor de la
cursurile de zi din instituţia respectivă şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor
universitare.
2. Cuantumul burselor, pe categorii, se stabileşte de Senat, în limita fondului total
pentru burse alocat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului Academiei
Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca.
3. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituţiilor de învăţământ
superior se elaborează de senatele universitare diferenţiat pe specializări şi grupe de
performanţă.
4. Pentru Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia
Piatra Neamţ fondul de burse se distribuie proporţional cu numărul studenţilor, pe
specializări: pian; vioară, violă, violoncel; contrabas, chitară clasică; percuţie.
5. Bursele de studiu se acordă anual (cu revizuire semestrială) studenţilor integralişti,
în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Pentru anul 1 se ia în calcul media Concursului
de admitere. În cazuri de paritate, departajarea se va face în funcţie de curriculum-ul
profesional al fiecăruia.
6. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra
Neamţ atribuie o bursă de merit care se acordă pentru rezultate deosebite la învăţătură
studenţilor din anul 2, 3 şi 4. Criteriul de selecţie îl reprezintă mediile anilor de studiu
precedenţi. În caz de paritate, departajarea se va face în funcţie de curriculum-ul profesional.
4

Această bursă se reactualizează semestrial.
7. Institutul mai acordă două burse de performanţă, începând cu anul 2 de studii:
- bursa pentru performanţe ştiinţifice, atribuită prin concurs
- bursa pentru performanţe artistice, atribuită pe baza performanţelor artistice
Cuantumul bursei de performanţă este cel puţin de două ori mai mare decât bursa
minimă atribuită în instituţie şi mai mare decât bursa de merit.
8. Bursele sociale se acordă de către Senat, în funcţie de venitul net al familiei
studentului sau al susţinătorului legal sau de starea lui de sănătate, pe baza actelor
doveditoare, conform prevederilor explicite ale legii:
a) Studenţilor integralişti cărora li se aplică prevederile art.10 lit.r) din Legea nr. 42/1990,
republicată, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 care
atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române
din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi
reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României,
conform adresei M.E.C. nr.9798/10214/30.05.2001.
b) Studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizează venituri;
c) Studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular;
d) Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunat net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (conform HG 588/sept.
1998).
9. Bursele pentru ciclul de studii postuniversitare se acordă pe instituţie în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute la Concursul de admitere. Comisia de distribuire a burselor
îşi rezervă dreptul de a stabili baremul minim. Bursele se acordă semestrial.
10. Studenţii integralişti, care în urma concursului de admitere au fost înmatriculaţi la
o a doua specializare, pot beneficia de bursă, sau, după caz, de cazare în cămin la o singură
instituţie de învăţământ superior de stat şi la o singură specializare.
11. Bursa studentului care este plecat din ţară se va atribui studentului cu media
imediat următoare, pe durata absenţei acestuia.
12. Acordarea bursei şi/sau unui loc de cazare sunt facilităţi de care pot beneficia
studenţii înmatriculaţi la facultatea care depozitează diploma de bacalaureat în original. Dacă
studentul urmează o a doua specializare la o altă facultate din cadrul instituţiei la care obţine
performanţe superioare, Senatul universitar va acorda bursa pentru această specializare. În
acest caz, diploma de bacalaureat în original se va transfera.
H. Întreruperea studiilor
1. Întreruperea studiilor se aprobă de către directorul extensiei. Nu se admit
întreruperi în perioada derulării anului universitar decât în cazuri excepţionale, cu acordul
directorului de filială şi a Consiliului Extensiei. Cererea scrisă pentru întreruperea studiilor se
va depune la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înaintea începerii anului universitar. În
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cazul în care între timp planul de învăţământ al specializării s-a modificat, comisia desemnată
de directorul extensiei va stabili eventualele diferenţe (sau recuperări) necesare reintegrării
studentului. Studentul care doreşte să-şi prelungească anul de întrerupere a studiilor va
reînnoi cererea cu cel puţin 10 zile înaintea începerii anului universitar. În caz contrar se va
trimite studentului un aviz pentru clarificarea situaţiei; dacă nu se primeşte răspunsul în
termenul stabilit, studentul va fi exmatriculat definitiv.
2. Reluarea studiilor poate fi efectuată doar după epuizarea anului (semestrului)
pentru care a fost cerută întreruperea şi necesită completarea uzuală a fişei de înscriere şi
achitarea taxei de reînscriere. În cazuri excepţionale, motivate cu acte doveditoare, directorul
extensiei poate aproba reluarea studiilor începând cu al doilea semestru, studentul urmând
să-şi recupereze examenele restante.
3. Studenţilor care au efectuat studii peste hotare în instituţiile de învăţământ superior
cu care Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima are relaţii de parteneriat li se vor
recunoaşte şi echivala activitatea şi calificativele pe baza actelor doveditoare. În acest caz,
cererea înaintată de către student se va referi la fiecare disciplină din planul de învăţământ al
anului universitar respectiv. Cererea va fi aprobată de şefii disciplinelor în cauză şi avizată de
directorul extensiei.
În cazul în care nu există relaţii de parteneriat, echivalarea se va efectua la Centrul
Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului Bucureşti.
I. Transferurile
1. Studenţii înmatriculaţi la universităţile de stat la forma lungă de învăţământ
superior se pot transfera de la o universitate la alta, cu avizul decanilor facultăţilor respective
şi cu acordul scris al celor doi rectori.
2. Recunoaşterea şi echivalarea programelor de studii parcurse deja pe ruta
universitară, precum şi condiţia de a fi integralist, se face de către universitatea care primeşte,
pe baza analizării curriculumului specializării respective şi a creditelor transferabile
acumulate până în momentul solicitării transferului. Dacă se consideră necesar, se pot solicita
examinări suplimentare pentru studenţi în scopul eliminării diferenţelor de curriculum.
3. La transferul studenţilor de la o universitate la altă universitate de stat, statutul de
student aflat pe un loc bugetat sau pe un loc cu taxă se păstrează.
4. Transferul studenţilor se face pe baza principiului "resursele financiare urmează
studenţii" şi a metodologiei elaborate de C.N.F.I.S., în concordanţă cu finanţarea de baza a
universităţilor.
5. Transferul se realizează numai la sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea
tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ.
6. Nu se acceptă transferul studenţilor care sunt în ultimul an de studii.
J. Licenţa
1. Absolvenţii specializărilor din cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe
Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamţ, pot accede la examenul de licenţă pe baza
completării cererii tip, semnată de către cadrul didactic conducător.
2. Sesiunile normale ale examenului de licenţă sunt cele de vară şi iarnă.
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3. Criteriile de organizare şi metodologia examenului de licenţă sunt de competenţa
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi, respectiv, a structurilor de
conducere ale academiei.
4. Formele de susţinere ale examenului de licenţă sunt specifice specializărilor
instrumentale, elaborarea acestora fiind de competenţa departamentelor şi respectiv a
Consiliului extensiei.
5. Examenele de licenţă au loc în sesiunile destinate acestor activităţi. Pentru situaţii
deosebite, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima poate organiza sesiuni speciale
de examene de licenţă numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
6. Derogarea de la perioada legală va fi adusă la cunoştinţă directorului extensiei
printr-o cerere scrisă la începutul semestrului II, sau într-un timp util pentru elaborarea
documentelor.
7. Examenul de Licenţă se consideră promovat dacă sunt promovate toate probele
componente ale lui. Probele (sau subprobele) nepromovate se pot susţine în sesiuni de licenţă
ulterioare.
8. Un examen de licenţă integral nepromovat, poate fi repetat într-o sesiune ulterioară,
cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente.
K. Sancţiuni
1. Pentru încălcarea normelor disciplinare universitare şi nerespectarea obligaţiilor
profesionale, studentului i se pot aplica următoarele sancţiuni:
- mustrare scrisă
- mustrare scrisă cu avertisment
- ridicarea bursei pe o perioadă de 30 de zile
- exmatricularea cu posibilitatea de reînscriere în anul universitar următor, cu
asumarea epuizării bugetare
- exmatricularea definitivă
Exmatricularea se va face la propunerea Consiliului extensiei şi validată de rector.
Contestaţiile se depun în termen de 3 zile de la anunţarea sancţiunii.
L. Contestaţiile studenţilor
Studenţii au dreptul la contestaţii scrise în conformitate cu prevederile Legii
învăţământului, ale Statutului cadrelor didactice, ale statutului studenţilor şi, cu referinţă, la
respectarea prezentului Regulament.
Directorul extensiei va solicita, acolo unde este cazul, punctul de vedere al Ligii
studenţilor.
În măsura în care se constată temeinicia contestaţiei, Consiliul facultăţii va hotărî
modalitatea de soluţionare a acesteia.

DIRECTOR,
Conf.univ.dr. Constantin Andrei
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Aprobat în şedinţa Consilului Facultăţii de Muzică Piatra Neamţ din 28 ianuarie 2005
Reactualizat în Consiliul Extensiei Piatra Neamţ din 5 octombrie 2013
Reactualizat în Consiliul Extensiei Piatra Neamţ din 8 octombrie 2020
Aprobat în ședința de Senat din data de 15 octombrie 2020.
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ANEXĂ CU CONDIŢIILE DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDII:
Specializarea

INTERPRETARE
MUZICALĂ

Situaţia
studentului
integralist
promovează
disciplinele
de
specialitate
la ambele
examene
semestriale
- obţine
minimum 45
de credite
- nu se
prezintă la
examenul de
specialitate
sau muzică
de cameră
- este restant
cu o treime
din creditele
aferente
disciplinelor
de
specialitate
- este restant
la mai mult
de o treime
din totalul
creditelor
anului de
studiu
- nu obţine
minimum 45
de credite

-nu
promovează
de două ori
consecutive
aceeaşi
disciplină

La finele
anului I
Trece în anul
II
Trece în anul
II

La finele
anului II
Trece în anul
III
Trece în anul
III

La finele
anului III
Trece în anul
IV
Trece în anul
IV

La finele
anului IV
Susţine ex.
de licenţă

Este obligat
să susţină un
recital-exame
n până la
sfârşitul lunii
octombrie al
anului univ.
următor
Trece în anul
II

idem

Idem

Nu se
poate
înscrie la
examenul
de licenţă

Este obligat
să le
promoveze

exmatriculat

- trece în anul
II
- este obligat
să repete
disciplinele
nepromovate
contra cost

- Trece în
anul III
- Este obligat
să repete
disciplinele
nepromovate

idem

idem

- piederea
finanţării
bugetare
- continuarea
studiilor în
regim cu taxă
- Examenul
restant este
contra cost

idem

idem

idem

idem
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