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Cifra de școlarizare pentru anul univ. 2020-2021
Studii universitare de LICENȚĂ: 6 locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar cu bursă/ 8 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar
fără bursă
Studii universitare de MASTERAT: 1 loc fără plata taxelor de
școlarizare, dar cu bursă/ 2 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar
fără bursă
Studii universitare de DOCTORAT: nici un loc fără plata taxelor de
școlarizare, dar cu bursă/ nici un loc fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă
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Calendar admitere pentru studii universitare de licență
SESIUNEA I
13 - 17 iulie: înscrieri admitere licență
20 - 25 iulie: concurs admitere licență - Facultatea de Interpretare Muzicală
27 - 29 iulie: concurs admitere licență - Facultatea Teoretică
13 - 17 iulie: înscrieri admitere licență - Extensia Piatra Neamț
27 - 29 iulie: concurs admitere licență - Extensia Piatra Neamț
SESIUNEA II
10 - 11 septembrie: înscrieri admitere licență
14 - 17 septembrie: concurs admitere licență - toate facultățile
14 - 15 septembrie: înscrieri admitere licență - Extensia Piatra Neamț
16 - 17 septembrie: concurs admitere licență - Extensia Piatra Neamț
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Calendar admitere pentru studii universitare de masterat
Facultatea de Interpretare Muzicală (Instrumente, Canto și Artele
Spectacolului Muzical)
7-8 septembrie: înscrieri admitere masterat
9 - 11 septembrie: concurs admitere masterat
Facultatea Teoretică (Artă muzicală, Musical Art, Compoziție, Muzicologie,
Dirijat)
10 septembrie: înscrieri admitere masterat
11-12 septembrie: concurs admitere masterat

Calendar admitere pentru studii universitare de doctorat
1 - 10 septembrie: înscrieri admitere doctorat
14 - 15 septembrie: concurs admitere doctorat
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Calendar admitere pentru studii universitare de
licență prin învățământ la distanță
SESIUNEA I
13 - 17 iulie: înscrierea candidaților
SESIUNEA II
14 - 18 septembrie: înscrierea candidaților
21 - 22 septembrie: prelucrarea dosarelor depuse în iulie și septembrie
23 septembrie: afișarea rezultatelor
24 septembrie: depunerea contestațiilor
25 septembrie: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
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Dosar admitere licență - Românii de pretutindeni
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Certificat de naștere scanat
3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) scanat
4. Cartea de identitate scanată
5. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care optează candidatul) scanare primele 3 pagini
6. Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă scanate
7. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie; Examen foniatric pentru candidații la
specializarea Canto, scanate
8. O fotografie portret, format .jpg; Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate) la depunerea dosarului fizic
9. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome, dacă există), scanat
10. Declarația de apartenență la identitatea culturală românească, semnată de către instituțiile specifice (opțională
pentru candidații din Republica Moldova)
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%203%20Declaratie%20aparten
enta.pdf
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Dosar admitere licență - Candidați din state terțe UE
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate, completată, semnată și
scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile, semnată și scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Cerere%20eliberare%20Scris%20de%20acceptare%202
017-2018.pdf
1. Certificat de naștere în copie și traducere legalizată, scanate
2. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie și traducere legalizată, scanate
3. Cartea de identitate, scanată
4. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care optează candidatul), scanare primele
3 pagini
5. Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă - în original și traduceri legalizate, scanate
6. Certificatul medical într-o limbă de circulație internațională; Examen foniatric pentru candidații la specializarea Canto,
scanate
7. O fotografie portret, format .jpg/ Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate) la depunerea dosarului fizic
8. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome, dacă există), scanat
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Dosar admitere licență - Candidați din state UE
Validarea dosarului de către Centrul Naționale de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.)
Dosarul, trimis de către reprezentantul ANMGD prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) va conține următoarele documente:
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate, completată, semnată și
scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Notă de înaintare semnată electronic de reprezentantul instituției
3. Cerere tip solicitant
4. Actul de studii (Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta) în original și traducere legalizată, scanate
5. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă/ Situația școlară în original și traducere legalizată, scanate
6. Actul de identitate al solicitantului (Pașaport, scanare primele 3 pagini sau alt act de indentitate)
7. Certificat de naștere în original și traducere legalizată, scanate
8. Certificat de căsătorie (dacă este cazul pentru a face dovada schimbării numelui) în original și traducere legalizată, scanat
9. Certificatul medical într-o limbă de circulație internațională; Examen foniatric pentru candidații la specializarea Canto, scanate
10. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome, dacă există), scanat
11. O fotografie portret, format .jpg; Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate)la depunerea dosarului fizic
**Atenție la statele pentru care C.N.R.E.D. solicită Apostila de la Haga
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sau-supralegalizarea

9

Dosar admitere masterat - Românii de pretutindeni
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate, completată, semnată
și scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Certificat de naștere scanat
3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) scanat
4. Cartea de identitate scanată
5. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care optează candidatul) scanare
primele 3 pagini
6. Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă, scanate
7. Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/ Adeverința de susținere a examenului de licență, scanate
8. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie; Examen foniatric pentru candidații la specializarea Canto,
scanate
9. O fotografie portret, format .jpg; Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate) la depunerea dosarului fizic
10. Declarația de apartenență la identitatea culturală românească, semnată de către instituțiile specifice, scanată
(opțională pentru candidații din Republica Moldova)
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%203%20Declaratie%20apartenenta.
pdf
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Dosar admitere masterat - Românii de pretutindeni
12. Curriculum profesional, scanat
13. Proiect de intenție pentru proba de specialitate (toate specializările), scanat
14. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare de licență și este semnată de
profesorul de specialitate cu care ați lucrat) (doar pentru candidații Facultății de Interpretare Muzicală), scanată
Mai multe informații despre conținutul probelor:
Facultatea de Interpretare Muzicală
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosura%20admitere%20master.pdf
Facultatea Teoretică
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20Admitere%202020%20Masterat%20FT.pdf
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Dosar admitere masterat - Candidați din state terțe UE
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate, completată,
semnată și scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile, semnată și scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Cerere%20eliberare%20Scris%20de%20acceptare
%202017-2018.pdf
1. Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta în original traducere legalizată, scanate
2. Actul de studii care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (Diploma de licență sau
echivalentă cu aceasta) în original și traducere legalizată, scanate
3. Foile matricole pentru studiile efectuate în original și traducere legalizată, scanate
4. Certificat de naștere în original și traducere legalizată, scanate
5. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care optează candidatul) scanare
primele 3 pagini
6. Certificatul medical într-o limbă de circulație internațională; Examen foniatric pentru candidații la
specializarea Canto, scanate
7. O fotografie portret, format .jpg; Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate) la depunerea dosarului fizic
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Dosar admitere masterat - Candidați din state terțe UE
8. Curriculum profesional, scanat
9. Proiect de intenție pentru proba de specialitate (toate specializările), scanat
10. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare de licență și este semnată de
profesorul de specialitate cu care ați lucrat) (doar pentru candidații Facultății de Interpretare Muzicală), scanată
Mai multe informații despre conținutul probelor:
Facultatea de Interpretare Muzicală
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosura%20admitere%20master.pdf
Facultatea Teoretică
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20Admitere%202020%20Masterat%20FT.pdf
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Dosar admitere masterat - Candidați din state UE
Validarea dosarului de către Centrul Naționale de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.)
Dosarul, trimis de către reprezentantul ANMGD prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) va conține următoarele documente:
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate, completată, semnată și
scanată
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_raspundere_admitere.pdf
1. Fișa-tip de înscriere primită de la secretariatele facultăților, completată, semnată și scanată
2. Notă de înaintare semnată electronic de reprezentantul instituției
3. Cerere tip solicitant
4. Diploma de absolvire a liceului (Diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu aceasta), alături de Foaia matricolă/
Suplimentul la diplomă/ Situația școlară în original și traducere legalizată, scanate
5. Diploma de studii superioare (Diploma de licență sau Diploma echivalentă cu aceasta), alături de Foaia matricolă, în original și
traducere legalizată, scanate
6. Actul de identitate al solicitantului (Pașaport, scanareprimele 3 pagini sau alt act de indentitate)
7. Certificat de naștere în original și traducere legalizată, scanate
8. Certificat de căsătorie (dacă este cazul pentru a face dovada schimbării numelui) în original și traducere legalizată, scanate
9. Certificatul medical într-o limbă de circulație internațională; Examen foniatric pentru candidații la specializarea Canto, scanate
10. O fotografie portret, format .jpg; Patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate) la depunerea dosarului fizic
**Atenție la statele pentru care C.N.R.E.D. solicită Apostila de la Haga
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sau-supralegalizarea
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Dosar admitere masterat - Candidați din state UE
10. Curriculum profesional, scanat
11. Proiect de intenție pentru proba de specialitate (toate specializările), scanat
12. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare de licență și este semnată de profesorul de
specialitate cu care ați lucrat) (doar pentru candidații Facultății de Interpretare Muzicală), scanată
Mai multe informații despre conținutul probelor:
Facultatea de Interpretare Muzicală
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosura%20admitere%20master.pdf
Facultatea Teoretică
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20Admitere%202020%20Masterat%20FT.pdf
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Dosar admitere doctorat - Românii de pretutindeni/ Studenți
state terțe UE/ Candidați state UE
Vezi:
1. Regulamentul Admiterii la Doctorat 2020
https://www.amgd.ro/upload/documente/DOCTORAT/REGULAMENT%20ADMITERE%20DOCTORAT%202020
_site.pdf
2. Metodologia și procedurile de lucru pentru desfășurarea online a Concursului de admitere la studii universitare
de doctorat, sesiunea Septembrie 2020
https://www.amgd.ro/upload/documente/DOCTORAT/Metodologie%20si%20Proceduri%20admitere%20DOC
TORAT%202020%20-%2018%20mai.pdf
3. Anexa 1 - Echivalarea actelor de studii
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Anexa1AdmitereDoctorat.pdf
4. Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii pentru studenții din state terțe UE
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Cerere%20eliberare%20Scris%20de%20acce
ptare%202017-2018.pdf
5. Anexa 4 - Grila de evaluare a CV-ului Profesional
https://www.amgd.ro/upload/documente/DOCTORAT/Admitere%20doctorat%202020%20%20Anexa%204%20(2).pdf
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Metodologie de desfășurare on-line a concursului de admitere pentru
studii universitare de licență
Derularea probelor de concurs va avea loc conform metodologiilor elaborate de cele două
Facultăți care organizează programe de studii de licență:
Facultatea de Interpretare Muzicală (Instrumente, Canto și Artele Spectacolului Muzical)
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Anexa%20la%20brosura%20de
%20admitere%20FIM.pdf
Facultatea Teoretică (Muzică, Muzică în EN, Compoziție, Muzicologie, Dirijat)
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Metodologie%20Concurs%20ad
mitere%20licenta%202020%20FT%20(1).pdf
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Metodologie de desfășurare on-line a concursului de admitere pentru
studii universitare de licență
Dosarele se vor transmite în format complet, prin e-mail, către Departamentul de Relații
Externe al ANMGD, la adresele paula.sandor@amgd.ro sau relatii.externe@amgd.ro,
conform calendarului de înscrieri anunțat.
Toate dosarele transmise în format electronic vor trebui să includă Declarația pe propria
răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor de identitate și a actelor
de studii
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie_pe_proprie_rasp
undere_admitere.pdf
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Probele de concurs - Facultatea de Interpretare
Toate dosarele trimise vor fi însoțite de mențiunea "Concurs de admitere - licență" și
trebuie să includă adresa de e-mail a candidatului
Toate dosarele de cadidaților Facultății de Interpretare Muzicală (Instrumente sau
Canto, după caz) vor fi însoțite de link-urile de youtube, care vor conține înregistrarea
video a fiecărei probe, filmată continuu, fără întreruperi, dintr-un unghi care să permită
o perspectivă clară asupra candidatului. Nu se acceptă variante editate.
Întregul program se interpretează din memorie/ din partitură, în funcție de specializare.
La fiecare examen online sau înregistrare video, candidații vor prezenta un act de
identitate (buletin, pașaport)
Probele de aptitudini vocale și solfegiu-dictat (practic) pentru candidații la
specializarea Canto, cât și cele pentru candidații specializării Artele spectacolului
muzical se vor desfășura online pe o platformă care se va comunica în timp util.
Componența repertoriului și celelalte detalii privitoare la probele pe specializări poate
fi consultată în broșura de admitere:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Anexa%20la%20brosura
%20de%20admitere%20FIM.pdf
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Probele de concurs - Facultatea Teoretică
Toate dosarele candidaților vor fi însoțite de mențiunea "Concurs de admitere - licență" și trebuie să
includă adresa de e-mail a candidatului
La depunerea dosarului de înscriere, candidații vor primi legitimații de concurs în format
electronic
La fiecare examen online sau înregistrare video, candidații vor prezenta un act de identitate
(buletin, pașaport)
Primele două probe - Testul de teoria muzicii și dictat muzical și proba de Solfegiu și Vocalitate se vor desfășura online pe platforma ZOOM. Toți candidații vor primi prin e-mail codul de
accesare la începutul fiecărei probe și programarea, care trebuie respectată cu strictețe.
Proba a treia - de aptitudini - se va desfășura conform specializării pentru care optează
candidatul: Compoziție (portofoliu de încercări componistice depus în format .pdf cu cel puțin 5
zile înaintea probei propriu-zise), în timp ce probele de interviu, practice sau orale (Compoziție,
Muzicologie, Dirijat) se vor desfășura prin intermediul platformelor Skype sau ZOOM.
Mai multe informații în broșura de admitere:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Metodologie%20Concurs%20admi
tere%20licenta%202020%20FT%20(1).pdf
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Metodologie de desfășurare on-line a concursului de admitere pentru
studii universitare de masterat
Dosarele se vor transmite în format complet, prin e-mail, către Departamentul de Relații Externe al
ANMGD, la adresele paula.sandor@amgd.ro sau relatii.externe@amgd.ro, conform calendarului de
înscrieri anunțat
Toate dosarele transmise în format electronic vor trebui să includă Declarația pe propria răspundere
privind conformitatea cu originalul a documentelor de identitate și a actelor de studii
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Declaratie%20pe%20proprie%20r%C4%
83spundere%20admitere.pdf
Mai multe detalii referitoare la probele concursului de admitere organziat de cele două Facultăți găsiți
pe site-ul oficial:
Facultatea de Interpretare Muzicală:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosura%20admitere%20master.pdf
Facultatea Teoretică:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Metodologie%20Admitere%20FT%20ma
sterat%202020.pdf
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Competențe lingvistice:

Condiții generale

În cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, studiile se efectuează în limba română,
excepție făcând una dintre specializările Facultății Teoretice (Muzică - Music), unde cursurile se desfășoară
în limba engleză.
Astfel, în momentul optării pentru un program de studii în limbă română, candidatul are următoarele
posibilități privind atestarea competențelor lingvistice:
să prezinte acte de studii românești (diplome sau certificate), acte de studii sau situații școlare care
atestă cel puțin 4 ani de studiu consecutivi urmați în limba română;
în cazul în care cunoaște limba română, dar nu posedă un certificat în acest sens, să participe la o
sesiune de examinare organizată de centrele abilitate;
să prezinte un certificat sau atestat de competență lingvistică de nivel minumum B1, conform
cadrului european de referință pentru limbi străine, eliberat de instituțiile de învățământ superior
acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini/ de
lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ de
Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.
În caz contrar, candidații vor trebui să urmeze anul pregătitor de limba română organizat de instituțiile de
învățământ superior acreditate:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%20InstitutiiAnPreg
atitor.pdf
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Informații utile/ Acte normative
Metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din
România, începând cu anul universitar 2017-2018
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Metodologie%202017
%20aprobata%20prin%20Ordin%20comun.pdf
Regulament ANMGD privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni
https://www.amgd.ro/upload/documente/Regulament%20admitere%20%C8%99colarizare%20
rom%C3%A2ni%20de%20pretutindeni%202018.pdf
Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în
învățământul de stat și particular acreditat din România
https://www.amgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/MetodologieNonUE20172018.pdf
Admitere on-line 2020 - site-ul oficial ANMGD, secțiunea Studenți străini
https://www.amgd.ro/Studenti-straini/2

23

Date de contact
Secretariat Facultatea de Interpretare Muzicală:
Simona Fodor: simona.fodor@amgd.ro
Andreea Roya: royaandreea@amgd.ro
Secretariat Facultatea Teoretică:
Alexandra Homone: facultatea.teoretică@amgd.ro

Departamentul de Relații Externe - Studenți străini:
Paula Șandor: paula.sandor@amgd.ro
relatii.externe@amgd.ro
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