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Extensia Piatra Neamț
REGULAMENT DE ADMITERE
DATE GENERALE
Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative :
 Legea Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
 Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288 din 24 iunie 2004
 Hotărârea de Guvern nr. 493/17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a
domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a
locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program
de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016.
 Ordinul ministrului educației nr.3199/28 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea
metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de
doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.6125/2016
 Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca este o instituție de învățământ
superior muzical de stat, acreditată, cu misiune didactică și de cercetare.
 În Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamț, procesul de
învățământ se desfășoară în limba română.
 Extensia Piatra Neamț, structură instituțională a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima
Cluj–Napoca, acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, organizează studii universitare de licență
în echivalentul a 180/240 credite transferabile - recunoscute la nivel european - în funcție de
specializare (Muzică / Interpretare muzicală).
 Funcționarea sub auspiciile Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca
conferă Extensiei Piatra Neamț autoritate în peisajul învățământului universitar muzical românesc.

Absolvenții Extensiei beneficiază de diplomă de licență compatibilă pe plan național și
internațional.
 Pentru anul universitar 2021/2022, numărul de locuri subvenționate de la buget, este de 28.

Programele de studiu conțin module opționale menite să favorizeze integrarea socioprofesională a absolvenților, prin calificări asociate calificării de bază: profesor de muzică / instrument /
canto, instrument / cânt popular, informatică muzicală, jazz instrument / voce

Corpul profesoral selecționat cu exigență asigură un învățământ de înalt nivel academic;
atașamentul la valorile culturii, conștiința lucrului bine făcut, sunt condiții oferite, dar și solicitate
studenților.
 Dotări:
 Bibliotecă cu sală de lectură.
 Fonotecă – videotecă cu sală de audiții, vizionări și laborator multimedia.
 Studio de înregistrare și procesare audio-video.
 Laborator de informatică cu acces permanent la Internet.
 Sală de pregătire fizică, dotată cu echipament de forță și întreținere fizică.
 Spațiile de cazare aflate în incinta Extensiei oferă studenților un număr de 30 de locuri.
 Stagiunea artistică a Extensiei (anual, octombrie-mai), „Vacanțele Muzicale la Piatra Neamț”,
cursurile de măiestrie, participarea în ansamblurile Extensiei (Corul de cameră, Orchestra de cameră,

Ansamblul de muzică tradițională Icoane Moldave, Ansamblul de percuție, Ansamblul de jazz) sau
individual, în proiectele culturale naționale și internaționale ale Academiei Naționale de Muzică
Gheorghe Dima, oferă studenților Extensiei Piatra Neamț un climat favorabil afirmării performanței
profesionale.
 Bogăția tradițiilor culturale si istorice ale Neamțului, frumusețea locurilor și oamenilor vin să
desăvârșească acest climat.
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. Concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licență este conceput să evalueze
nivelul de pregătire teoretico – practică, aptitudinile și cunoștințele candidaților, corespunzătoare
specializărilor pentru care aceștia optează.
2. Pot participa la Concursul de admitere absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau
echivalentă cu aceasta), cetățeni ai României. Candidaților nu li se impune limită de vârstă, indiferent
de specializare.
3. Un candidat poate concura pentru a fi admis la una sau mai multe specializări.
Calendarul Concursului de admitere la Extensia Piatra Neamț este conceput de o manieră care să permită
candidaților susținerea concursului la mai multe specializări.
4. În cazul reușitei la mai multe specializări candidatul va opta pentru una dintre ele, pe care o
poate urma cu finanțare de la buget.
Conform legii, o a doua specializare nu poate fi urmată decât în regim cu taxă.
5. Toate probele și subprobele Concursului de admitere au caracter eliminatoriu (nota minimă,
5). Nota unei probe constă în media aritmetică a notelor obținute la componentele probei respective.
Locurile finanțate de la buget rămase libere se vor redistribui după consumarea admiterii între
structurile instituționale ale Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, conform hotărârii Senatului
.
6. La probele practice, rezultatele obținute de către candidați vor fi afișate după încheierea
probelor respective. La probele scrise, rezultatele vor fi afișate în termen de cel mult 24 de ore de la
încheierea respectivelor probe.
7. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Extensiei, pe baza unui dosar ce va cuprinde:
• Fișă–tip de înscriere – care se primește de la secretariatul Extensiei – completată și
semnată de către candidat.
Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza
autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către
candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența
dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
• Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta (sau adeverință eliberată de liceu
în care se menționează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată), în original.
• Foaia matricolă, în fotocopie.
• Carte de identitate, în fotocopie.
• Certificat de naștere, în fotocopie.
• Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie.
• Adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie.
• Patru fotografii 3/4.
• Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care se înscriu la a
doua specializare) și diploma de bacalaureat, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
•
Diploma de licență, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire (pentru
absolvenții care se înscriu la a doua specializare), însoțită de fotocopie.
• Dovada care să ateste plata taxei de admitere în valoare de 140 lei. Taxa de admitere se achită
în contul ANMGD: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoria ClujNapoca, cu precizarea „taxă admitere Extensia Piatra Neamț”.
• Candidații care se înscriu la mai multe specializări în cadrul Academiei Naționale de Muzică
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamț plătesc o singură taxă de admitere. Sunt scutiți de
plata taxei de admitere: copiii personalului didactic titular (în activitate sau pensionat după cel puțin 10
ani de activitate didactică), copiii orfani de ambii părinți și cei de la casele de copii sau din plasament

familial, copiii personalului auxiliar și administrativ al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe
Dima”.
• La înscriere candidații vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, pașaport).
•
Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza
autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către
candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale/scanate și cele originale.
8. La depunerea dosarului de înscriere, candidații vor primi legitimații de concurs, pe baza
cărora se vor putea legitima la intrarea în examen.
9. Fiecare probă are caracter eliminatoriu (nota minimă 5). Neprezentarea la una dintre probe sau
subprobe atrage după sine eliminarea din concurs.
10. Media finală a candidatului este media aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.
Dacă pe ultimul loc din cifra de școlarizare alocată specializării respective figurează mai mulți
candidați cu medii finale egale, se apelează la următoarele criterii de departajare (în ordine):
a) media generală obținută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de liceu.
11. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați și în
limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.
12. Candidații aflați sub linia de admitere pentru locurile finanțate de la buget, dar care au obținut
cel puțin media 5, pot beneficia de locurile disponibile la taxă. Cuantumul taxei pentru fiecare an de
studiu va fi stabilit anual de Senatul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.
13. Contestațiile pot fi formulate numai pentru proba scrisă și vor trebui să parvină Comisiei de
admitere a Extensiei Piatra Neamț în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la respectivele probe.
Candidatul care a depus contestație are dreptul de a continua concursul. Rezultatele obținute ulterior de
către acesta vor fi luate în considerare în raport cu soluționarea contestației. Contestațiile vor fi
soluționate în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de depunere. Rezultatul obținut în urma
soluționării contestației este considerat definitiv.
14. Dacă un candidat renunță la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se
ocupă cu primul dintre candidații reușiți fără loc, luând în calcul și criteriile de departajare în cazul
mediilor egale.
15. În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au
obligația să depună până la data stabilită de către Comisia centrală de admitere, diploma de bacalaureat în
original la secretariatul facultății și să facă dovada achitării taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.
Taxa se va achita în contul ANMGD afișat mai sus.
16. Pentru perioada admiterii, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca,
Extensia Piatra Neamț este în măsură să asigure cazarea candidaților, contra cost, în limita locurilor
disponibile.
17. Metodologiile proprii de admitere pot prevedea posibilitatea susținerii online a examenelor de
admitere.
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