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Începând cu anul 1950, poartă
numele de Conservatorul de
Muzică „Gheorghe Dima”.
Pentru prima oară în România,
în anul 1971, la Conservatorul
din Cluj se organizează studii
doctorale în domeniul muzicii
(finalizate cu obținerea titlului
de "doctor în Muzicologie"),
performanță atinsă prin
extraordinara contribuție a
compozitorului și muzicologului
Sigismund Toduță.

In 1950, the institution is
renamed as “Gheorghe Dima”
Music Conservatory. For the
first time in Romania, doctoral
studies within the musical field
were organized at the
Conservatory in Cluj in 1971 (to
be finalized with a Ph.D in
Musicology), a feat which was
made possible by the
extraordinary contribution of
composer and musicologist
Sigismund Toduță.

?DGMNA
AL ISĂG IEV EC

You are the student of a
vocational higher education
institution that was founded in
1919 as the Conservatory of
Music and Theater with the
purpose of training future
teachers and artists
(instrumentalists, actors and
vocal soloists) for the Romanian
Opera and National Theater in
Cluj. Its first rector was
composer Gheorghe Dima.

?DGMAN YHW

Ești studentul unei instituții de
învățământ cultural ce a fost
înființată în anul 1919, cu
numele de Conservatorul de
Muzică și Artă dramatică, având
scopul de a pregăti profesori și
artiști (instrumentiști, actori și
soliști vocali) pentru Opera
Română și Teatrul Național din
Cluj. Primul rector al
Conservatorului a fost reputatul
compozitor Gheorghe Dima.

The name is changed in 1990 to
“Gheorghe Dima” Music
Academy, then to the National
Academy of Music "Gheorghe
Dima" in 2019, as the institution
celebrated its 100 year
anniversay.

Denumirea de Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” este
stabilită în anul 1990, apoi cea
de Academia Națională de
Muzică „Gheorghe Dima” în anul
2019, cu prilejul aniversării a
100 de ani de activitate.

Since 1993, the Doctor Honoris
Causa title is conferred to some
of the most prominent
Romanian and international
cultural personalities, such as:
Iannis Xenakis, Erich Bergel,
Marin Constantin, Ioan
Holender, Mariana Nicolesco,
Yehudi Menuhin, David
Ohanesian, Ionel Pantea, Pascal
Bentoiu, Tudor Jarda, Robert
Levin, Emil Simon, Cristian
Mandeal, Lawrence Foster,
Angela Gheorghiu, José
Carreras and many others.

Din 1993 titlul de Doctor
Honoris Causa este acordat
unor personalități culturale
marcante naționale și
internaționale. Printre acestea
se numără: Iannis Xenakis, Erich
Bergel, Marin Constantin, Ioan
Holender, Mariana Nicolesco,
Yehudi Menuhin, David
Ohanesian, Ionel Pantea, Pascal
Bentoiu, Tudor Jarda, Robert
Levin, Emil Simon, Cristian
Mandeal, Lawrence Foster,
Angela Gheorghiu, José
Carreras și mulți alții.

ĂLANOIȚACUDE ATREFO

The National Academy of Music
“Gheorghe Dima” offers
three lines of study: Bachelor
(undergraduate), Master
(postgraduate) and Doctoral
studies, in Romanian and
English, within two faculties,
Faculty of Music Performance
and Faculty of Theoretical
Studies and an external
branch, Piatra Neamț Faculty
of Music.

SMARGORP DNA SEERGED

Academia Națională de Muzică
„Gheorghe Dima” oferă în
prezent trei nivele de studiu:
licență, master și doctorat în
română și engleză, în cadrul a
două facultăți, Facultatea de
Interpretare Muzicală și
Facultatea Teoretică, și a unei
extensii, Facultatea de Muzică
Piatra Neamț.

FACULTY OF
THEORETICAL STUDIES
MUSIC (English)

FACULTATEA TEORETICĂ
MUZICĂ (Engleză)

3 years/day

ățnecil ed iidutS

)etaudargrednu(
strA fo rolehcaB

MUSIC (Romanian)

3 ani/zi
MUZICĂ (Română)

3 years/day

3 ani/zi

COMPOSITION (Romanian)
4 years/day

COMPOZIȚIE (Română)

MUSICOLOGY (Romanian)
4 years/day

MUZICOLOGIE (Română)
4 ani/zi

CONDUCTING (Romanian)
4 years/day

DIRIJAT (Română)

4 ani/zi

4 ani/zi

FACULTY OF
MUSIC PERFORMANCE
INSTRUMENTS* (Romanian)
4 years/day

CANTO (Română)
4 ani/zi

OPERA SINGING (Romanian)
4 years/day

ARTELE SPECTACOLULUI
MUZICAL (Română)
4 ani/zi

MUSICAL PERFORMING ARTS
(Romanian)
4 years/day

*Coarde, suflat și percuție:
vioară, violă, contrabas, harpă, chitară clasică,
flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn
francez, trompetă, trombon-tubă, percuție
*Instrumente cu claviatură și ansambluri
muzcale:
pian, orgă, clavecin

*String, percussion and wind instruments:
violin, viola, contrabass, harp, classical guitar,
flute, oboe, clarinet, saxophone, bassoon,
French horn, trumpet, trombone-tuba,
percussion
*Keyboard instruments and musical
ensembles:
piano, organ, harpsichord

)etaudargrednu(
strA fo rolehcaB

INSTRUMENTE* (Română)
4 ani/zi

ățnecil ed iidutS

FACULTATEA DE
INTERPRETARE MUZICALĂ

)etaudargrednu(
strA fo rolehcaB

ățnecil ed iidutS

PIATRA NEAMȚ BRANCH

EXTENSIA PIATRA NEAMȚ

MUSIC (Romanian)

MUZICĂ (Română)
3 years/day

3 ani/zi

INSTRUMENTS* (Romanian)
4 years/day

INSTRUMENTE* (Română)
4 ani/zi

OPERA SINGING (Romanian)
4 years/day

CANTO (Română)

DISTANCE LEARNING
DEPARTMENT
MUSIC (Romanian)
3 years/DL

4 ani/zi

DEPARTAMENTUL DE
ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI
FRECVENȚĂ REDUSĂ
MUZICĂ (Română)
3 ani/ID

INSTRUMENTS (Romanian)
4 years/DL

INSTRUMENTE (Română)
4 ani/ID

OPERA SINGING (Romanian)
4 years/DL

CANTO (Română)
4 ani/ID

MUSICAL ART (Romanian)
2 years/day

COMPOZIȚIE (Română)
MUZICOLOGIE
DIRIJAT

COMPOSITION (Romanian)
MUSICOLOGY
CONDUCTING
2 years/day

2 ani/zi

FACULTATEA DE
INTERPRETARE MUZICALĂ

FACULTY OF
MUSC PERFORMANCE

INSTRUMENTE* (Română)
2 ani/zi

INSTRUMENTS* (Romanian)
2 years/day

CANTO (Română)
2 ani/zi

OPERA SINGING (Romanian)
2 years/day

ARTELE SPECTACOLULUI
MUZICAL (Română)
2 ani/zi

MUSICAL PERFORMING ARTS
(Romanian)
2 years/day

)etaudargtsop(
strA fo retsaM

ARTĂ MUZICALĂ (Română)
2 ani/zi

retsam ed iidutS

FACULTATEA TEORETICĂ

FACULTY OF
THEORETICAL STUDIES

seidutS .D.hP

tarotcod ed iidutS

SCIENTIFIC DOCTORATE
(musicological research)

DOCTORAT ȘTIINȚIFIC
(cercetare muzicologică)

PROFESSIONAL DOCTORATE
(musical creation and
performance)

DOCTORAT PROFESIONAL
(creație și interpretare
muzicală)

3 ani/4 ani

BA (Undergraduate) - Level I
3 years/4 years

2 ani

MA (Postgraduate - Level II
2 years

MASTER - Nivelul II

DOCTORAT - Nivelul III
3 ani

PH.D. (Doctoral Studies)
- Level III
3 years

cigogadepohisP liforP uc
etatilaiceps ed lutnematrapeD

LICENȚĂ - Nivelul I

The goal of this
department is to conduct
curricular activities designed to
ensure the appropriate psychopedagogical and methodological training of future
teachers.

stnemtrapeD troppuS

Misiunea acestui departament
este de a realiza activități
curriculare menite să asigure
pregătirea psihopedagogică și
metodică a viitoarelor cadre
didactice, precum și
perfecționării pregătirii
psihopedagogice și metodice a
profesorilor din învățământul
preuniversitar.

eratisrevinutsoP irusruC

smargorP tnempoleveD
lanoisseforP & etaudargtsoP

ARTISTIC MANAGEMENT
150 hours

MANAGEMENT ARTISTIC
150 ore

CONDUCTING

DIRIJAT

117 hours
INSTRUMENTS
100 hours
OPERA SINGING
100 hours
MUSICAL ILLUSTRATOR
100 hours

117 ore
INSTRUMENTE
100 ore
CANTO
100 ore
ILUSTRATOR MUZICAL
100 ore

MAESTRU DE SUNET

SOUND DIRECTOR
102 ore

102 hours

eratisrevinutsoP irusruC

CULTURAL ESTABLISHMENT
EXPERT REVIEWER
136 hours

sesruoC tnempoleveD
lanoisseforP & gniniarT

REFERENT DE SPECIALITATE
AȘEZĂMÂNT CULTURAL
136 ore

eludoM & elanoițpO irusruC

seludoM & sevitcelE

The National Academy of Music
“Gheorghe Dima” offers its
students a variety of elective
courses and modules aiming to
complement the mandatory and
major-specific disciplines.

Academia Națională de Muzică
“Gheorghe Dima” pune la
dispoziția studenților o
multitudine de cursuri opționale
și module menite să completeze
disciplinele fundamentale și cele
de domeniu - obligatorii.

Introducere in Management
Artistic
Curs destinat studenților
care au în vedere
managementul instituțiilor
culturale, înființarea unor
societăți artistice sau
crearea și promovarea
propriei afaceri, a propriului
brand.

Assimilation of the
fundamental concepts
regarding editing and typing
of texts and musical scores
Assimilation of different
processes involved in the
manipulation of digital
sound, recording, mixing and
manipulation phases
Artistic Management

Aimed towards students
wishing to manage artistic
institutions, to found
specialized societies, to
develop businesses, to sell
their own cultural brand and
protect it

sevitcelE

Asimilarea noțiunilor de
bază în redactarea textelor și
a partiturilor muzicale
Asimilarea diverselor
proceduri implicate în
prelucrarea sonoră digitală,
etape ale înregistrării și
mixajului

Computer Application in the
Music Field:

elanoițpO irusruC

Sisteme muzicale alternative:

sevitcelE

elanoițpO irusruC

Sound Directing:
Development of abilities and
skills in the field of sound
engineering
Acquirement of knowledge
specific to the audio field
from a musical perspective,
assimilation of a set of
general principles but also of
specific ones concerning the
mixing of sound sources as
to best capture, in audio
format, the natural sound
phenomenon of the music
inside a concert hall
Technology of Electronic Music
Offers the possibility to
assimilate the different
processes involved in
editing, producing and
manipulating sound through
electronic means

Regie muzicală de sunet
Dezvoltarea abilităților și
aptitudinilor necesare în
domeniul regiei de sunet
Asimilarea noțiunilor
specifice câmpului audio
dintr-o perspectivă muzicală,
aprofundarea aspectelor
generale, dar și particulare
legate de mixajul surselor
sonore, captarea lor în
format audio, emiterea și
propagarea sunetului în
interiorul sălilor de concert

Tehnologia Muzicii Electronice
Oferă posibilitatea de
asimilare a diverselor
procedee implicate în
editarea, producerea și
prelucrarea sunetului prin
mijloace electronice

Estetica Jazz-ului

The Aesthetics of Jazz
The design of the course is
based upon the connections
between jazz and
contemporary art
Its purpose is to also attract
attendees from areas
outside the musical field,
aiming to continuously
educate the interested
public

sevitcelE

Natura cursului are la bază
conexiunile dintre jazz și
arta contemporană
Scopul cursului este de a
atrage subiecți din afara
domeniului muzical, căutând
formarea continuă a
publicului interesat

Explores certain musical
composing techniques using
the computer as a main
working instrument and
grants access to specialized
musical production software

elanoițpO irusruC

Explorarea anumitor tehnici
de compoziție cu ajutorul
computerului, ca mijloc
principal și accesarea unor
programe specializate în
producții muzicale

sevitcelE

elanoițpO irusruC

Musical Secretariat and Artistic
Planning
Familiarization of students
with the institutional aspects
fundamentally involved in
the production/organization
of artistic events
Presentation of the different
types of cultural and
educational activities, with a
focus on the enterprises
involved in planning,
organizing, running and
promoting them
Vocal Hygiene
Familiarization and
assimilation of students with
information on how to
maintain the human voice.
It is a course organized by a
ENT doctor

Secretariat Muzical

Familiarizarea studenților cu
aspectele fundamentale
privind producția și
organizarea evenimentelor
artistice într-un cadru
instituțional
Prezentarea diverselor tipuri
de evenimente culturale și
educative, cu accent pe
latura organizatorică, de
management și promovare a
acestora
Igienă Vocală
Familiarizarea și informarea
studenților asupra
procedurilor de menținere a
sănătății aparatului vocal.
Este un curs susținut de un
medic foniatru

Familiarizarea studenților cu
elemente de practică
improvizatorică în coregrafia
clasică și folclorică

Asimilarea elementelor
improvizatorice implicate în
coregrafia coregrafia clasică,
contemporană sau practica
teatral muzicală.

Familiarization of students
with with improvisational
elements in classical and
contemporary or traditional
dance
Classical and Contemporary
Choreography/ Improvisation in
Musical Theater
Assimilation of the creative
elements involved in the
choreography of a classical
and contemporary or
musical theater dance
routine

sevitcelE

Coregrafie clasică și
contemporană/ Improvizație
teatral muzicală

Classical and Contemporary
Dance Improvisation/
Traditional Dance Improvisation

elanoițpO irusruC

Improvizație coregrafică clasică/
folclorică

sevitcelE

elanoițpO irusruC

Alternative Performance
Movements: Café Concert
Student familiarization with
varied elements of music
Mastering a style of music
beloved by the general
public

Curente interpretative
alternative (Café concert)
Familiarizarea studenților cu
diverse elemente muzicale
Aprofundarea unui stil
muzical preferat de către
publicul larg

Development of a correct
instrumental/vocal
technique as well as an
appropriate performance
strategy
Constitutive disciplines:
Pop/jazz Music Performance
(Instrument or Voice),
Ensembles (Estrada, BigBand, Vocal, Percussion,
Pop, Rock), Instrumental and
Vocal Arrangement
Students may choose to
study any of the following
instruments: voice,
saxophone, guitar,
percussion, keyboards

seludoM

Dezvoltarea unei tehnici
vocale sau instrumentale
corecte, precum și a unei
strategii interpretative
adecvate
Discipline integrate:
Interpretarea muzicii pop /
jazz (instrumentală sau
vocală), Ansambluri (de
estradă / big-band / vocal /
percuție / pop / rock),
Aranjament instrumental și
vocal
Studenții pot alege să
studieze unul dintre
următoarele instrumente:
voce, saxofon, chitară,
percuție, keyboards

Pop / Jazz Music Performance

eludoM

Interpretare muzică ușoară/
Jazz

Romanian Traditional Folk
Music Singing
Acquirement of knowledge
on the different vocal genres
specific to an organic
folkloric area, with the
purpose of learning a
repertoire
Development of skills
pertaining to the notation of
folkloric musical productions
Constitutive disciplines: Folk
Music Singing, Traditional
Vocal Ensembles, Notation
and Restoration of
Traditional Folk Vocal
Musics

Muzică vocală tradițională

Aprofundarea diverselor
genuri vocale, specifice unor
anumite zone folclorice, cu
scopul acumulării
repertoriilor zonale
Dezvoltarea abilităților
implicate în notația
repertoriului și fondului
folcloric
Discipline integrate: Cânt
popular, Ansamblu vocal
tradițional, Notare și
restaurare a muzicii vocale
tradiționale

Muzică instrumentală
tradițională
Acumularea unui repertoriu
specific instrumental pe
parcursul identificării,
practicii și interpretării
diverselor stiluri populare
Dezvoltarea abilităților
implicate în citirea, notarea
și acompaniamentul
folclorului instrumental din
Transilvania
Discipline intergrate:
Instrument Tradițional
(vioară, nai, taragot),
Ansamblu instrumental
tradițional, Notare,
restaurare și aranjament
muzical

Romanian Traditional
Instrumental Folk Music
Mastering of a specific
instrumental repertoire
through the identification,
practice and performance of
different styles
Development of skills
pertaining to the reading,
notation and
accompaniment of
Transylvanian instrumental
folklore
Constitutive disciplines:
Traditional Instruments
(Violin, Pan Flute, Taragot),
Traditional Instrumental
Ensembles, Notation,
Restoration and Musical
Arrangements

DGMNA irulbmasnA

selbmesnE DGMNA

Icoane & Ioan Bocșa

Icoane & Ioan Bocșa

Professor Ioan Bocșa, Ph.D. at the
National Academy of Music
"Gheorghe Dima" in Cluj-Napoca
is an outstanding Romanian folk
artist, whose aim to revive and
promote the spirituality of
Romanian traditions led, in 1995,
to the foundation of Romanian
Traditional Music Ensemble
"Icoane" (consisting of vocal
group - girls, vocal group - boys,
mixed voices, Transylvanian trio
and solo singers), an ensemble
that he currently guides together
with Alina Stan.

Ioan Bocșa, prof. univ. dr. la
Academia Națională de Muzică
„Gheorghe Dima” din ClujNapoca, este un interpret vocal
de excepție al folclorului muzical
românesc care, în 1995, din
dorința de a reînvia și promova
spiritualitatea tradițiilor românești, a înființat Ansamblul de
Muzică Tradițională Românească
„Icoane” (alcătuit din grup vocal
fete, grup vocal băieți, grup mixt,
trio transilvan și interpreți
individuali), pe care îl conduce în
prezent alături de Alina Stan.

The performances have the
purpose of restoring the sound
of traditional musical productions, taken from collections
and sound archives or collected
directly in the field, from regions
of the country where folklore is
still practiced by ancient rituals.

Spectacolele ansamblului
propun restaurarea sonoră a
producțiilor muzicale tradiționale arhaice, preluate din colecții
și fonoteci sau culese direct din
teren, din zone ale țării unde
folclorul se mai practică încă
după ritualuri străvechi.

Complexă, unică, liberă și
spontană - sunt cuvintele care
definesc perfect trupa Bigg
Dimm A’Band. Formația a luat
ființă la inițiativa lect. univ. dr.
Răzvan Metea, în luna
octombrie 2010, cu scopul de a
apropia publicul de
„muzica ușoară” de calitate,
prin interpretări live
profesioniste din repretoriul
național și internațional.

Complex, unique, free and
spontaneous - are the words
that perfectly describe the Bigg
Dimm A'Band. The band was
founded by the Ph.D. lecturer
Răzvan Metea in October 2010
with the purpose of bringing
audiences closer to pop music
through live professional
performances of national and
international music.

Abordarea genurilor muzicale în
vogă oferă prilej muzicienilor
talentați să se afirme în alt
spațiu decât cel convențional clasic pe care îl abordează, prin
tradiție, Academia Națională de
Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca.

The approach of such music
genres offers the talented
musicians the opportunity to
distinguish themselves in other
locations than the conventional
- classic ones - traditionally
approached at the National
Academy of Music "Gheorghe
Dima" in Cluj-Napoca.

DGMNA irulbmasnA

Bigg Dimm a'Band

selbmesnE DGMNA

Bigg Dimm a'Band

Cappella Transylvanica este una
dintre cele mai reprezentative
formații corale de cameră din
România, fondată în 1955 de
Maestrul Dorin Pop și preluată în
1985 de prof.univ.dr. Cornel
Groza, cel care coordonează
ansamblul și în prezent.

Cappella Transylvanica is one of
the most representative
chamber choirs in Romania,
founded in 1955 by Maestro
Dorin Pop and taken over in
1985 by Professor Cornel Groza,
Ph.D. who presently coordinates
the ensemble.

Aria repertorială se întinde din
Renaștere până în contemporaneitate, incluzând totodată
muzica bizantină, de inspirație
folclorică și repertoriul religios.

The repertoire extends from the
Renaissance until the 20th
century, including Byzantine
music, folk inspired and
religious repertoire.

Alături de maestrul Cornel
Groza, formația a susținut
reprezentații scenice în țară,
participând, în egală măsură, la
concursuri și festivaluri
internaționale de gen, unde a
obținut premii importante.

Along with the maestro Cornel
Groza, Cappella Transylvanica
performed in multiple occasions
in Romania, participating, as
well, in competitions and
international festivals where
they obtained notable awards.

DGMNA irulbmasnA

Cappella Transylvanica

selbmesnE DGMNA

Cappella Transylvanica

Aflat sub patronajul Catedrei de
Dirijat, corul mare al Academiei
Naționale de Muzică „Gheorge
Dima”, Ave Musica este condus
din 1993 de conf. univ. dr.
Ciprian Para.

Headed by the Conducting
Department, the numerous
choir of the National Academy
of Music ”Gheorghe Dima”, Ave
Musica is under the direction of
PhD Conferentiary Ciprian Para
since 1993.

Repertoriul abordat cuprinde
piese din Renaștere până în
secolul XXI, un loc privilegiat
fiind acordat creației românești
clasice și contemporane, alături
de lucrări ale compozitorilor
Allegri, Byrd, Palestrina, Mozart,
Elgar, Gounod, Grieg, Bartók,
Britten, Rahmaninov, Augustin
Bena, Paul Constantinescu,
Chirescu, Dima, Drăgoi, Grefiens,
Kiriac, Musicescu, Negrea,
Toduță, Jarda ș.a.

The repertoire includes pieces
from the Renaissance until
the twenty-first century, a
special place being offered to
Romanian classic and
contemporary works next to
works of composers such as:
Allegri, Byrd, Palestrina, Mozart,
Elgar, Gounod, Grieg, Bartók,
Britten, Rachmaninoff, Augustin
Bena, Paul Constantinescu,
Chirescu, Dima, Dragoi
Grefiens, Kiriac, Musicescu,
Toduță, Jarda etc.

DGMNA irulbmasnA

"Ave Musica" Choral Ensemble

selbmesnE DGMNA

Corul „Ave Musica"

Începând cu anul universitar
2012-2013, orchestra anilor IIIV-masterat poartă numele de
Orchestra Studențească
„Antonin Ciolan”. Dirijor,
pedagog, fondator al Claselor de
Orchestră, maestrul Antonin
Ciolan a insuflat principiile sale
tuturor generațiilor de muzicieni
de-a lungul anilor.

Starting with the academic year
2012-2013, the orchestra
composed of 2nd-4th year
students and master’s students
bears the name “Antonin Ciolan”
Student Orchestra of the National
Academy of Music “Gheorghe
Dima”. Conductor, educator,
founder of the Orchestra Classes,
maestro Antonin Ciolan instilled
his principles to all generations of
musicians over the years.

Orchestra se bucură de un mare
succes, onorând, începând cu
anul 2011, turnee consecvente în
Franța unde studenții noștri sunt
foarte apreciați. Orchestra poate
să cuprindă un program divers și
o paletă largă de repertoriu:
uverturi din opere celebre,
muzică de divertisment, muzică
italiană, muzică franceză și
muzică germană sau simfonii
celebre.

Since 2011 the Orchestra enjoys
great success, participating
in tours in France, where our
students are extremly
appreciated. The orchestra may
embrace a varied programme,
and a wide range of repertoire:
overtures from famous operas,
entertainment music, Italian,
French and German music or
renowned symphonies.

DGMNA irulbmasnA

"Antonin Ciolan" Orchestra

selbmesnE DGMNA

Orchestra „Antonin Ciolan”

Formular de înscriere

Application Form

Certificatul de naștere Copie xerox

Photocopy of the Birth
Certificate

Pașaport, valabil cel puțin 6
luni de la data începerii
programului de studii pentru
care optează candidatul copie xerox după primele 3
pagini)

Photocopy of the holder’s
Passport, valid for at least 6
months from the start of the
study program for which the
candidate has opted for
(photocopies of the first 3
pages)

Certificatul de căsătorie
(dacă este cazul) - copie
xerox

Photocopy of the Wedding
Certificate (if applicable)

iniărts ițneduts - eretimdA

Citizens of a country other than
Romania who wish to become
students of the National
Academy of Music “Gheorghe
Dima” may submit their
application folder which will
include the following
documents:

stnedutS ngieroF
rof stnemeriuqeR noissimdA

Dosarul de admitere al
cetățenilor din afara granițelor
României care doresc să devină
studenți ai Academiei Naționale
de Muzică "Gheorghe Dima"
trebuie să includă următoarele
documente:

iniărts ițneduts - eretimdA

stnedutS ngieroF
rof stnemeriuqeR noissimdA

Original and photocopy of
the Baccalaureate Diploma,
its equivalent or, where
applicable, a Certificate
attesting to the fact that the
student has passed the
secondary school graduation
examinations (for candidates
scheduled to graduate
during the school year in
progress) OR of the
Bachelor’s Degree/Graduation Certificate for graduates
of the current class
Original and photocopies of
all Academic Records
corresponding to completed
secondary school studies OR
undergraduate studies
Four ⁄ size photographs
(standardized ID format)

Diploma de bacalaureat sau
echivalenta acesteia, sau
certificatul care atestă
finalizarea studiilor liceale
(pentru absolvenții anului în
curs) / Diploma de licență
pentru candidații la studii de
master - în original și copie
xerox
Foaia matricolă /
Suplimentul la diplomă /
Situația școlară pentru
candidații la studii de licență
- în original și copie xerox
4 fotografii 3/4 (tip buletin
de identitate)
Portofoliu al activității
artistice desfășurate anterior
(afișe, diplome, dacă există),
pentru candidații Facultății
de interpretare - copii xerox

Dosar plic

Standardized Medical
Certificate and phoniatric
examination (only for
candidates applying to the
Opera Singing
specialization)
Certificate of Proficiency in
the Romanian Language (for
students who will apply for
one of the study programs
with tuition in Romanian) or
in the English Language (for
students who will apply for
one of the study programs
with tuition in English)
File folder

iniărts ițneduts - eretimdA

Certificat de competență
lingvistică - limba română
(pentru candidații care
aplică la un program de
studii cu predare în limba
română) sau limba engleză
(pentru candidații care
aplică la un program de
studii cu predare în limba
engleză)

Photocopies of all Diplomas
awarded at competitions
(for candidates applying to
the Faculty of Music
Performance)

stnedutS ngieroF
rof stnemeriuqeR noissimdA

Certificatul medical tip în
limba română (pentru
candidații care aplică la un
program de studii cu
predare în limba română)
sau în limba engleză (pentru
candidații care aplică la un
program de studii cu
predare în limba engleză)

iniărts ițneduts - eretimdA

stnedutS ngieroF
rof stnemeriuqeR noissimdA

The aptitude test is different
depending on the study
program one applies for and
takes place at the same time as
the entrance examinations for
Romanian candidates.

Conținutul și desfășurarea
probelor concursului de
admitere variază în funcție de
specializarea pentru care
candidatul aplică, iar sesiunile
de examinare au loc conform
programului stabilit pentru
candidații români.

Pașaportul - în original și
copie xerox
Formular tip
Dovada închirierii unei
locuințe
Alte documente specifice

Documents attesting the
enrollement in an accredited
educational institution
(issued by the Academy or
Department for External
Relations)
Original and photocopy of
passport
Application form
Proof of accomodation
Other specific documents

!ainâmoR nî ătucălp eredeȘ

Adeverința care atestă
înmatricularea la o instituție
de învățământ acreditată
(eliberată de Rectoratul sau
Departamentul de Relații
externe ANMGD)

Required documents for citizens
of one of the EU, EEA and Swiss
Confederation countries PERMIT TO STAY

ainamoR ni yats tnasaelp A

Pentru obținere PERMISULUI
DE ȘEDERE LUNGĂ, cetățenii
statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului
Economic European și
Confederației Elvețiene trebuie
să prezinte următoarele
documente

!ainâmoR nî ătucălp eredeȘ

ainamoR ni yats tnasaelp A

Required documents for citizens
of a non-EU country –
RESIDENCE PERMIT

Pentru obținere PERMISULUI
DE ȘEDERE LUNGĂ, cetățenii
statelor non-UE trebuie să
prezinte următoarele
documente

Documents attesting the
enrollement in an accredited
educational institution
(issued by the Academy or
Department for External
Relations)

Adeverința care atestă
înmatricularea la instituției
de învățământ acreditată
(eliberat de Rectoratul sau
Departamentul de Relații
externe ANMGD)

Original and photocopy of
passport

Pașaportul - în original și
copie xerox

Application form

Formular tip

Proof of accomodation

Dovada închirierii unui
spațiu de cazare

Standardized medical
certificate

Certificat medical tip

LOCATION for document
submission: Immigration Bureau
of the County of Cluj, No. 53-55,
Alexandru Vaida-Voevod Street,
inside Iulius Mall

!ainâmoR nî ătucălp eredeȘ

LOCAȚIA de depunere a
dosarului: Serviciul de Imigrări
al județului Cluj, str. Alexandru
Vaida-Voievod, nr. 51-53
(Complex Iulius Mall)

Proof of acceptance for
studies issued by the
Ministry of National
Education, showing that you
will attend a full-time
university program.

ainamoR ni yats tnasaelp A

Dovada acceptări la studii
(Aprobarea de școlarizare)
eliberată de către Ministerul
Educației și Cercetării din
România, indicând întreaga
perioada a programului de
studii

DGMNA lutnedutS

tnedutS DGMAN a gnieB

As a student of the National
Academy of Music “Gheorghe
Dima”, you can make use of the
library services where you have
access to over 64.500 titles
which include 35.000 scores
and approximately 5000
titles in foreign languages. You
can browse library contents
both manually, via index cards,
and electronically by means of
the library’s own software.
Students also have access to
international data bases such as
jstor and Oxford Journals.

În calitate de student al
Academiei Naționale de Muzică
”Gheorghe Dima” poți utiliza
biblioteca universității, unde ai la
dispoziție peste 64.500 titluri, din
care peste 35.000 partituri și
aproximativ 5.000 de titluri în
limbi străine. Volumele în
bibliotecă pot fi căutate atât
manual, prin intermediul fișelor,
cât și electronic, prin propriul
program al bibliotecii. Studenții
au acces la bazele de date
internaționale precum jstor și
Oxford Journals.

In terms of facilities, the
NAMGD boasts a number of 26
Steinway pianos, harpsichords,
wind and string instruments,
which are made available to the
students. There are laboratories
dedicated to musical folklore
processing, research and
valorizing, e-learning and
electro-acoustic music.

La nivelul dotărilor, ANMGD are
un număr de 26 piane Steinway,
clavecine, instrumente de suflat
și instrumente cu coarde, ce sunt
puse la dispoziția studenților.
Există laboratoare de procesare,
cercetare și valorificare a
folclorului muzical, compoziție
asistată pe calculator, e-learning,
electro-acustic.

Dormitory Facilities:
12 rooms with private
kitchen and bathroom for 2
people
50 rooms with private
kitchen and bathroom for 4
people
Washing and drying laundry
machines on every landing
Elevator

DGMNA lutnedutS

Dotări:
12 camere cu bucătărie și
baie proprie pentru 2
persoane
50 camere cu bucătărie și
baie proprie pentru 4
persoane
Spălătorie și uscătorie la
fiecare etaj
Lift

Are you a NAMGD student but
do not live in Cluj? The NAMGD
Dormitory located on 21, Albac
Street offers accommodation
for up to 120 of the institution’s
students in apartments for 2
and 4 people with private
kitchen and bathroom.
Amenities include internet, TV,
washing and drying machines as
well as a Reading Room and
Club available for multiple
activities.

tnedutS DGMAN a gnieB

Ești student la AMGD și nu
locuiești în Cluj? Căminul
ANMGD, situat pe strada Albac,
nr. 21, oferă spații de cazare în
limita a 120 de locuri pentru
studenții instituției. Există
apartamente pentru 2 și 4
persoane, unde ai în cameră
propria bucătărie și baie. Este
dotat cu internet, televizor,
mașini de spălat și mașini de
uscat, iar în spațiile recreative
precum Sala de Lectură sau
Clubul pot fi realizate diverse
activități.

DGMNA lutnedutS

tnedutS DGMAN a gnieB

Video surveillance system
Reading room
Each apartment bathroom
includes a shower cabin
Kitchen is fitted with a
refrigerator and stove in
every apartment
Club

Sistem de supraveghere
video
Cameră de lectură
Cabină de duș proprie
fiecărui apartament
Bucătărie echipată cu
frigider și cuptor
Club

Rules and regulations of the
accommodation:
Reading and signing an
accommodation contract –
one copy stays with the
student
Paying all accommodation
fees on time on a monthly
basis, before the 25th of
each month; failure to do so
will result in penalty fees
Receiving guests is
contingent upon their
registration with the security
guard

Reguli și dispoziții ale spațiului
de cazare:
Parcurgerea și semnarea
contractului de cazare - o
copie este păstrată de către
student
Achitarea tuturor taxelor de
cazare, înaintea datei de 25
a fiecărei luni; nerespectarea termenului va duce la
aplicarea de penalizări
Primirea oaspeților este
condiționată de
înregistrarea acestora de
către agentul de pază

DGMNA lutnedutS

Abiding by the quiet time
schedule
Returning sheets, blankets
and pillows upon departure
Making the administrator
aware of any potential
damages
Each damaged object will be
paid for by the student
Inspecting the room when
checking in and out and
signaling potential damage
It is forbidden to practice at
the accommodation site
Giving the administrator
notice of the decisions to
leave the facilities before the
end of the semester /
academic year

tnedutS DGMAN a gnieB

Respectarea programului
de liniște
Returnarea textilelor de pat
în momentul părăsirii
căminului
Raportarea către
administrație a posibilelor
nereguli sau daune
Contravaloarea fiecărui
obiect deteriorat va fi
achitată de către student
Verificarea camerei la
venire și la plecare și
semnalarea posibilelor
nereguli
Studiul la locul de cazare
este strict interzis
Informarea din timp a
administrației în cazul în
care părăsești locului de
cazare înainte de finalul
semestrului / anului
universitar

DGMNA lutnedutS

tnedutS DGMAN a gnieB

Eat like a student in ClujNapoca’s cafeterias or in your
own kitchen.
“Observator” Student
Cafeteria – 34,
Observatorului Street
“Mărăști” Student Cafeteria
– 58, Fabricii de Zahăr Street
“Hașdeu” Cafeteria – 45,
B.P.Hașdeu Street
University of Medicine and
Pharmacy Cafeteria – 12,
V. Babeș Street
Memo 10 – 10,
Memorandumului Street

Mănâncă studențește în
cantinele din Cluj-Napoca sau
în propria bucătărie.
Cantina Studențească
Observator – str.
Observatorului, nr. 34
Cantina Studențească
Mărăști – Str. Fabricii de
Zahăr, nr. 58
Cantina Hașdeu – str.
B.P.Hașdeu, nr. 45
Cantina UMF – str. V.
Babeș, nr. 12
Cantina Memo 10 – str.
Memorandumului, nr. 10

Beneficiezi de gratuitate la
transportul în comun. Dacă ești
student la buget ai dreptul la
două linii gratuite pentru
abonament, iar dacă ești la taxă
ai o singură linie gratuită. De ce
ai nevoie pentru a-ți face
abonamentul: carnetul de
student vizat la zi, carte de
identitate, card studențesc
nebancar și fotografie tip
buletin.

You can travel for free on public
transport. If you are studying on
a free tuition slot, you are
entitled to a free pass valid for
two transit lines, while if you
are studying on a fee-based
tuition slot, you may select one
transit line free of charge. In
order to receive your travelling
pass you need the following:
student report card validated to
date, identity card, student
identity card and one ⁄
photograph (standard ID size).

ejatnavA - tropsnarT

stifeneB noitatropnarT

For students under 26 yrs old:

Pentru studenții sub 26 ani:

Transportation in Cluj – free
Student report card
Student ID card (Studcard,
OMNIPASS, ISIC Student, A
card / A Kártya)

Transportul în Cluj este gratuit:
Carnetul de student
Cardul studențesc
(Studcard, OMNIPASS, ISIC,
Acard)

Railroad transportation
Railroad travelling pass
(obtained from the faculty
secretary’s office)
ID card
Student report card

Transport feroviar intern:
Legitimație de student
(eliberată de secretariatul
facultății)
Act de identitate
Carnetul de student

You must purchase the ticket
2-5 days in advance!

Achiziționarea biletului de
călătorie trebuie făcută cu 2-5
zile în avans

Transportul în Cluj:
discount 50%
Carnetul de student
Cardul studențesc
(Studcard, OMNIPASS, ISIC,
Acard)
Actul de identitate
Fotografie

Transportation in Cluj
–50 % discount
Student report card
Student ID card (Studcard,
OMNIPASS, ISIC Student, A
card / A Kártya)
ID card
Photograph

Transport feroviar intern:
Legitimație de student
(eliberată de secretariatul
facultății)
Act de identitate
Carnetul de student

Railroad transportation
Railroad travelling pass
(obtained from the faculty
secretary’s office)
ID card
Certificate/Student report
card

Achiziționarea biletului de
călătorie trebuie făcută cu 2-5
zile în avans

You must purchase the ticket
2-5 days in advance!

ejatnavA - tropsnarT

For students over 26 yrs old:

stifeneB noitatropnarT

Pentru studenții peste 26 ani:

ițneduts urtnep irudraC

sdraC tnedutS

Student cards, such as
Omnipass, StudCard, ISIC, Euro
<26, A card, brighten your
student experience through the
attractive discount packages
they offer upon acquisition.
There are a lot of perks like
discounts on food, drinks, body
care but the main benefit is free
transportation.

Cardurile studențești, precum
Omnipass, Studcard, ISIC, Euro
<26, Acard, îți înfrumusețează
studenția datorită pachetelor
de reduceri pe care le propun
în momentul achiziționării.
Există o varietate de elemente,
cum ar mâncare, băutură,
întreținere corporală, dar
principal este beneficiul de a
primi transport gratuit.

Studcard:
completarea formularului
on-line de înscriere
Act de identitate
Carnet de student
Fotografie (tip buletin de
identitate
Taxa anuală: 25 RON
Destinat studenților la zi
sau la ID înmatriculați la
programe de studii de
licență, masterat sau
doctorat, indiferent de
vârstă
Reduceri la mâncare,
băutură și alte facilități
Cardul poate fi ridicat:
Casa de Cultură a
Studenților (Piața L. Blaga)
Sediul StudCard (str.
Observatorului nr. 1-3)

StudCard:
completed online
application form
ID card
Student report card
Photograph (standard ID
size)
Fee: 25 RON/year
Student in any type of
education (day-time,
distance learning) enrolled
in an undergraduate,
graduate or doctoral study
program, regardless of age
Discounts on food, drinks,
others
Where to pick it up:
Student Culture Hall (L.
Blaga Square)
StudCard Headquarters (1-3
Observatorului Street)

ițneduts urtnep irudraC

sdraC tnedutS

Omnipass:
completed online
application form
ID card
Student report card
Free
Student in any type of
education (day-time,
distance learning) enrolled
in an undergraduate,
graduate or doctoral study
program, regardless of age
You may opt for the BTOmnipass debit card
Discounts on food, drinks,
others

Omnipass:
completarea formularului
on-line de înscriere
Act de identitate
Carnet de student
Gratuit
Destinat studenților la zi
sau la ID înmatriculați la
programe de studii de
licență, masterat sau
doctorat, indiferent de
vârstă
Poți opta pentru cardul
bancar BT-Omnipass
Reduceri la mâncare,
băutură și alte facilități

Where to pick it up:
OMNIPASS Headquarters
(27, Avram Iancu Street)

Cardul poate fi ridicat:
Sediul OMNIPASS (str.
Avram Iancu, nr. 27)

Cardul poate fi obținut:
www.isic.ro

Where to pick it up:
www.isic.ro

ițneduts urtnep irudraC

ISIC Student:
Internationally valid student
ID card
One-time fee: 40 RON
completed online
application form
Photograph (standard
passport size)
ID card
Proof of student status

sdraC tnedutS

ISIC:
Card de student cu
valabilitate internațională
Taxă unică: 40 RON
completarea formularului
on-line de înscriere
Fotografie (tip pașaport)
Act de identitate
Dovada statutului de
student

ițneduts urtnep esruB

spihsralohcS tnedutS

Student scholarships represent
compensation for all the hard
work and development efforts.
There are 3 different categories:
social scholarship, awarded
on the basis of social issues,
merit scholarship, awarded
based on yearly grade
average
performance scholarship,
awarded to students with a
perfect yearly grade average
(10/10).
Students enrolled on a free
tuition slot in any study program
within the academy are eligible.
The National Ministry of
Education organizes, together
with the Ministry for Foreign
Affairs, an annual scholarship
selection for foreign students
studying in Romania at their own
expense who show remarkable
progress and results.

Bursele dedicate studenților
reprezintă o recompensă pentru
munca depusă. Există trei
categorii de sprijin financiar:
bursa socială, acordată pe
criteriul problemelor sociale,
bursa de studiu, are în
vedere criteriul mediei
obținute în urma sesiunii
bursa de merit, acordată
studenților cu media 10.
Sunt eligibili studenții
înmatriculați pe un loc de studii
fără plata taxelor de școlarizare,
indiferent de specializarea pe
care o urmează în cadrul
ANMGD. De asemenea,
Ministerul Educației și Cercetării
organizează, împreună cu
Ministerul Afacerilor Externe, o
selecție anuală pentru acordarea
de burse studenților pe locuri cu
plata taxelor de școlarizare care
se remarcă prin rezultate
excepționale

A fi student înseamnă și a
experimenta programul
ERASMUS +. Acest program
este unul de mobilitate
internațională și înseamnă
parcurgerea unui timp în alt
oraș al Uniunii Europene unde
să studiezi sau să faci practică.
Este interesant să descoperi
noi culturi și te dezvolți
personal.

Being a student also means
experiencing the ERASMUS
+program. Through this
international mobility program,
you have the opportunity to
spend some time studying or
interning in another European
Union city. It is always
interesting to discover new
cultures and to further your
personal development.

spihsralohcS tnedutS

Acestea sunt organizate de
către Ministerul Educației și au
titlu de gratuitate pentru
studenții universităților din
țară. Pe baza unui dosar de
aplicații poți fi beneficiarul unei
serii de 7 zile și 6 nopți la
mare sau la munte, în care să te
distrezi și să te bucuri de
vacanță.

Summer camps in the
mountains or at the seaside
organized by the Ministry of
Education are free of charge for
any student enrolled in a
national higher education
institution, regardless of the
type of education. In order to be
considered during the annual
selection process, students
must submit an application
form, CV in Europass format as
well as proof of their artistic
activities.

ițneduts urtnep esruB

Tabere pe perioada vacanței de
vară la munte sau la mare

sumsarE - tnarG fo sepyT

sumsarE elesruB - irutnarG

1. Studying mobility placements
for students (SMS)
Application requirements:
application form
up-to-date academic records
issued by the faculty
CV EUROPASS format
Letter of intent
Recommendation letters
(min.2)
Professional portfolio
(diplomas, press articles,
concert, reviews, recordings)
2. Traineeship mobility
placements for students (SMP)
Application requirements:
application form
up-to-date academic records
issued by the faculty
CV EUROPASS format
Letter of intent
Recommendation letters
(min.2)

1. Mobilități de studii (SMS)
Aplicare:
formular de aplicare
foaie matricolă actualizată
eliberată de către facultate
CV format Europass
Scrisoare de intenție
Scrisoare de recomandare
(minimum 2)
Portofoliu de activitate
(diplome, apariții în presă,
concerte, referințe,
înregistrări
2. Mobilități de practică (SMP)
Aplicare:
formular de aplicare
foaie matricolă actualizată
eliberată de către facultate
CV format Europass
Scrisoare de intenție
Scrisoare de recomandare
(minimum 2)

Cluj-Napoca is the capital of
Transylvania where nature
lovers can explore castles, the
botanical garden, museums and
parks. Those who have the
opportunity to visit Cluj for the
very first time will be able to
enjoy a series of cultural events
ranging from classical music
concerts to world-famous
festivals.

iirutluc la julC nU

Cluj-Napoca este capitala
Transilvaniei unde doritorii de
aventură pot explora castele,
grădina botanică, muzeele și
parcurile. Cei care ajung să vină
pentru prima dată în Cluj se pot
bucura de o serie de
evenimente culturale, de la
concerte de muzică clasică la
festivaluri de renume mondial.

Cluj-Napoca is one of the
Romanian cities to rejoice in an
old cultural tradition. Besides
higher education institutions,
there are a number of festivals
and cultural events you may
want to partake in.

evitcepsreP
larutluC a morf julC

Cluj-Napoca este unul dintre
orașele din România care se
bucură de o tradiție culturală
veche. Pe lângă instituția de
învățământ superior există și o
varietate de festivaluri și evenimente culturale la care poți lua
parte.

The Transylvanian Museum of
Ethnography can be found in
the Reduta Palace which hosted
the Transylvanian Diet during
the 19th century and famous
Memorandum Trials in 1891. It
boasts a collection of over
50.000 artifacts including
traditional costumes and
documentary sources the reveal
information about ancient
occupations.
The National Art Museum can
be found in the Bánffy Castle, a
baroque edifice from the 18th
century. The main heritage focal
point is the Virgil Cioflec
Collection, which unites works
produced by well-known artists
as well as authentic talents.

Muzeul Etnografic al
Transilvaniei își are sediul în
Palatul Reduta. În sec. XVIII și-a
avut sediul Dieta Transilvaniei,
iar în 1891 a avut loc procesul
memorandiștilor. Are un
patrimoniu de peste 50.000 de
piese de port popular și izvoare
documentare ale diferitelor
ocupații străvechi.
Muzeul Național de Artă este
adăpostit în Palatul Bánffy,
un edificiu baroc din secolul al
XVIII-lea. Elementul central de
patrimoniu este Colecția Virgil
Cioflec, ce reunește opere ale
artiștilor consacrați, dar și ale
talentelor autentice.

Biserica Romano-Catolică
Sfântul Mihail este un moment
al arhitecturii gotice din
Transilvania. Aflată în piața
centrală din Cluj se remarcă
printr-un stil unic, care a
fost construit în două etape:
1316-1390 și 1410-1487.
Adresă: Piața Unirii

St. Michael‘s Roman-Catholic
Church in Union Square is a
grandiose representation
of Transylvanian gothic
architecture, famous for its
unique style. It was built in two
stages: 1316-1390 and 14101487.
Address: Union Square

Catedrala Ortodoxă Adormirea
Maicii Domnului a fost ridicată
după Primul Război Mondial.
Este catedrala arhiepiscopului
Vadului, Feleacului și Clujului.
Adresă: Piața Avram Iancu.

The Assumption of Virgin Mary
Orthodox Cathedral was built
after the First World War
on the spot that is today Avram
Iancu Square. It is the place of
worship for the archbishop of
the Vad, Feleac and Cluj areas.
Address: Avram Iancu Square

On Wolves’ Alley (“Ulița
Lupilor”) lies the Reformed
Church, built in the second
part of the 15th century under
the rule and with the support of
King Matthias Corvinus.
Intended to serve as a
monastery for the
Franciscan monks, it is
renowned for its acoustic
properties and is a popular
venue for organ concerts.
Address: Mihail Kogălniceanu
Street
One of Cluj-Napoca’s most
popular recreation spots is
”Simion Bărnuțiu” Central Park.
Opened to the public in the
19th century, the park is home
to a number of memorial
monuments honoring local
personalities such as Sigismund
Toduță, Antonin Ciolan or
George Coșbuc to name a few.

Biserica Reformată de pe Ulița
Lupilor a fost construită ca
mănăstire a călugărilor
minoriți, la îndemnul și cu
sprijinul regelui Matia Corvinul,
în cea de a doua jumătate a
secolului al XV-lea. Este
renumită pentru acustica sa și
reprezintă un spațiu adecvat
concertelor de orgă.
Adresa: str. Mihail
Kogălniceanu
Parcul Central ”Simion
Bărnuțiu” este unul dintre
principalele locuri de recreere
din Cluj-Napoca. Deschis
în secolul XIX, parcul cuprinde
diferite momente comemorative a personalităților clujene
cum ar fi Sigismund Toduță,
Antonin Ciolan, George Coșbuc
și altele.

Tailor’s Bastion was built on the
south-eastern city wall, after
1405, as a result of the
privileges awarded by King
Sigismund of Luxemburg. The
statue that stands in front of the
building represents Baba Novac,
one of Michael the Brave’s
generals. Nowadays, the tower
is a top destination for cultural
events.

iirutluc la julC nU

Bastionul Croitorilor a fost
construit pe zidul sud-estic al
Vechii Cetăți a Clujului, după
1405, construcție care se leagă
de privilegiile acordate de
Regele Sigismund de
Luxemburg. Statuia aflată în
fața clădirii îl reprezintă pe
Baba Novac, unul dintre
generalii lui Mihai Viteazul.
Astăzi, turnul este unul dintre
destinațiile de top în organizarea evenimentelor culturale.

The ”Casino” Center for Urban
Culture is a Viennese inspired
palace, built at the end of the
19th century. Today, it hosts
numerous cultural activities.

evitcepsreP
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Centrul de cultură urbană
”Casino” este un palat de
inspirație vieneză, ridicat la
sfârșitul secolului XIX.
Reprezintă spațiul de
desfășurare al numeroaselor
evenimente culturale.

It was only in 1919 that the
“Lucian Blaga” National
Theater of Cluj-Napoca
staged its first performance
in Romanian. Built at the
beginning of the 20th century,
the building used to house the
Hungarian Theater before being
taken over by the Romanian
Governing Council in 1919.
The Hungarian State Theater of
Cluj is the oldest theater
company in the city, being
founded in 1792. Shows
performed in Hungarian also
offer real-time translation.
The State Opera of Cluj-Napoca
was also founded in 1919 and
boasts a repertoire of over 200
of the most important opera,
musical theater or ballet titles in
universal literature.

Abia în anul 1919 Teatrul
Național "Lucian Blaga" și-a
susținut prima reprezentație în
limba română. Construită la
începutul secolului XX, clădirea
găzduise Teatrul Maghiar,
înainte de preluarea acesteia
de către Consiliul Dirigent
Român în 1919.
Teatrul Maghiar de Stat din
Cluj este cea mai veche
instituție din Cluj-Napoca, fiind
fondată în 1792. Spectacolele
interpretate în limba maghiară
sunt dublate în limba română.
Opera Națională Română ClujNapoca a fost, de asemenea,
fondată în 1919. La ora actuală,
repertoriul instituției include
peste 200 dintre cele mai
importante titluri de operă,
teatru muzical și balet ale liricii
universale.

The “Transylvania” Philharmonic
Orchestra held its first concert
in 1956 under conductor
Antonin Ciolan. It hosts the
annual festival Cluj
Musical Autumn.
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Orchestra Filarmonicii de Stat
"Transilvania" și-a susținut
primul concert în anul 1956 sub
bagheta dirijorului Antonin
Ciolan. Unul dintre
evenimentele majore
organizate de către instituție
este festivalul anual Toamna
Muzicală Clujeană.

Like the Hungarian Theater, the
Hungarian Opera is a cultural
institution with a long history.
Thanks to a certain
internationally acclaimed
soprano of the 19th century, the
Opera’s repertoire was enriched
in order to keep up with
European artistic events.
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Similar Teatrului Maghiar,
Opera Maghiară de Stat este o
instuție cu o istorie
îndelungată. Datorită
recunoașterii internaționale de
care s-a bucurat instituția în
secolul XIX, repertoriul său a
cunoscut o lărgire
considerabilă, fiind adaptat
standardelor artistice
europene.

rolirenit la julC nU
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Cluj-Napoca is a youthful
center, being named European
Youth Capital in 2015. With
over 40.000 students, ClujNapoca is the epitome of vitality
and energy organizing activities
by and for the youth. Due to its
numerous state funded and
private universities, the city has
a different color nowadays, a
fact that is celebrated every
spring through a parade which
includes young students, highschool students and pupils.
There are a lot of student
organizations, the Student
Association of the National
Academy of Music “Gheorghe
Dima” being one of them.

Cluj-Napoca este un centru al
tineretului, fiind desemnat în
anul 2015 drept Capitala
Europeană a Tineretului.
Găzduind peste 40.000 de
studenți, Cluj-Napoca
reprezintă o definiție a
energiei, vitalității emanate de
numeroasele activitați
organizate pentru și de către
tineri. Datorită multiplelor
universități de stat sau private
pe care le găzduiește, orașul
capătă un nou suflu, fapt
celebrat în fiecare primăvară
printr-o paradă a tinerilor
studenți, liceeni și elevi. Există,
de asemenea, numeroase
organizații ale studenților,
Asociația Studenților
Academiei Naționale de Muzică
"Gheorghe Dima" fiind una
dintre acestea.

Vrei să simți la maxim
studenția?
Vrei să îți reprezinți colegii?
Vrei să te dezvolți
aptitudinile personale și
cele de leadership?
Vrei să aduci schimbări în
viața studenților?
Vrei să te implici cu idei
creative pentru a realiza
proiecte?
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR
ANMGD este locul unde găsești
răspunsurile la toate întrebările
tale.
Poți să îți dezvolți aptitudini și
capacități de lider, să îți faci noi
prieteni și să realizezi diferite
schimbări în viața studenților
din ANMGD.

Do you want to experience
student life to the fullest?
Do you want to develop your
personal and leadership skills?
Do you want to get involved
with creative ideas in order
to implement projects?
The STUDENT ASSOCIATION
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MUSIC "GHEORGHE DIMA"
is the place where you will find
answers to all of your questions.
You have the opportunity to
develop leadership aptitudes
and skills, to make new friends
and to be a key element in
transforming the daily life of
NAMGD students.
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Established in 2008 by a group
of students wishing to liven up
NAMGD’s students, the
association is the entity
responsible for organizing the
Freshman Ball, NAMGD Days,
NAMGD Caravan while it
also pursues partnerships with
other student organizations.

Fondată în anul 2008 de un
grup de studenți dornici să
anime studenții din ANMGD,
asociația reprezintă entitatea
care organizează Balul
Bobocilor, Zilele ANMGD,
Caravana ANMGD și realizează
parteneriate cu alte organizații
studențești.

SANAMGD is a member of the
Romanian Student Union.
Association volunteers can
benefit from participating in a
series of national workshops
and camps in Romania or
abroad.

ASANMGD face parte din
Uniunea Studenților din
România. Voluntarii ASANMGD
pot beneficia de o serie de
participări la workshopuri
naționale, respectiv tabere în
țară și străinătate.
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The National Academy of Music
“Gheorghe Dima” Student
Council is a representative and
dialogue entity for the NAMGD
student community. This
organism is made up by all
student delegates from the
different forums where students
are represented. Its purpose is
to present and support the
NAMGD student community’s
activity.

htuoY acopaN-julC

Consiliul Studenților Academiei
Naționale de Muzică
"Gheorghe Dima" asigură
impactul și influența
comunității studențești
ANMGD. Structura integrează
delegați ai diferitelor forumuri
de reprezentare a studenților.
Scopul acestuia este de a
promova și de a susține
activitatea studenților ANMGD.

Facultatea de Interpretare Muzicală
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 591 242, ext. 117 |
www.anmgd.ro
E-mail:
facultateadeinterpretare@amgd.ro
Decan: Conf. univ. dr. Iulia Suciu

Faculty of Music Performance
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Cluj-Napoca
Phone: +40 264 591 242, ext. 117 |
www.anmgd.ro
E-mail:
facultateadeinterpretare@amgd.ro
Dean: Sen. Lect. Iulia Suciu, Ph.D.

Facultatea Teoretică
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 591 242, ext. 115 |
www.anmgd.ro
E-mail: facultatea.teoretica@amgd.ro
Decan: Prof. univ. dr Elena Chircev

Faculty of Theoretical Studies
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Cluj-Napoca
Phone: +40 264 591 242, ext. 115 |
www.anmgd.ro
E-mail: facultatea.teoretica@amgd.ro
Dean: Prof. Elena Chircev, Ph.D.

ELITU ETCATNOC

The National Academy of Music
“Gheorghe Dima” Rectorship
Office, Cluj-Napoca
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Cluj-Napoca
Phone.: +40 264 593 879 |
www.anmgd.ro
E-mail: amgd@amgd.ro
Rector: Prof. Vasile Jucan, Ph.D.
Vice-rector in charge of educational
activities: Prof. Vera Negreanu, Ph.D.
Vice-rector in charge of scientific
research: Prof. Nelida Nedelcuț, Ph.D.

NOITAMROFNI
TCATNOC YRASSECEN

Rectoratul Academiei Naționale de Muzică
"Gheorghe Dima"
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 593 879 | www.anmgd.ro
E-mail: amgd@amgd.ro
Rector: Prof. univ. dr. Vasile Jucan
Prorector responsabil cu activități
didactice: Prof. univ. dr. Vera Negreanu
Prorector responsabil cu cercetarea
științifică: Prof. univ. dr. Nelida
Nedelcuț

ELITU ETCATNOC

NOITAMROFNI
TCATNOC YRASSECEN

Piatra Neamț Branch
Extensia Piatra Neamț
67, Ștefan cel Mare Street, 610101,
Str. Ștefan cel Mare, nr. 67,
Piatra-Neamț
Cod poștal 610101, Piatra Neamț
Phone.: +40 233 237 596 | www.anmgd.ro
Tel.: +40 233 237 596 | www.anmgd.ro
E-mail: facultateademuzica@yahoo.com
E-mail: facultateademuzica@yahoo.com
Director: Sen. Lect. Constantin Andrei,
Director: Conf. univ. dr. Constantin
Ph.D.
Andrei
Distance Learning Department
Departamentul de Învățământ la Distanță
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cluj-Napoca
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Phone: +40 264 591 421, ext. 189 |
Tel.: +40 264 591 421, ext. 189 |
www.anmgd.ro
www.anmgd.ro
E-mail: decid@amgd.ro
E-mail: decid@amgd.ro
Department Head: Sen. Lect. Ciprian Pop,
Director: Conf. univ. dr. Ciprian Pop
Ph.D.

Foto:
George Moldovan
Lucas Șandor

Department for Teacher Education and
Training
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Cluj-Napoca
Phone: +40 264 591 241, ext. 164 |
www.anmgd.ro
Department Head: Lect. Diana Elena
Sârb, Ph.D.

Departamentul de Specialitate cu Profil
Psihopedagogic
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 591 241, ext. 164 |
www.anmgd.ro
Director: Lect. univ. dr Diana Elena Sârb

Department of External Relations
25, Ion I.C. Brătianu Street, 400079,
Cluj-Napoca
E-Mail: relatii.externe@amgd.ro |
erasmusplus@amgd.ro
Department Head: Sen. Lect. Oana Bălan,
Ph.D.
Responsibles with foreign students:
Paula Șandor, Samuel Pop

Departamentul de Relații Externe
Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25,
Cod poștal 400079, Cluj-Napoca
E-mail: relatii.externe@amgd.ro |
erasmusplus@amgd.ro
Director: Conf. univ. dr Oana Bălan
Responsabili Studenți Străini:
Paula Șandor, Samuel Pop

