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CALENDAR
ADMITERE
LICENȚĂ

SESIUNEA I: IULIE 2021

12 - 16 iulie: înscrierea candidaților
19 - 24 iulie: susținere probe admitere
Facultatea de Interpretare Muzicală
27 - 30 iulie: susținere probe admitere
Facultatea Teoretică
SESIUNEA a II-a: SEPTEMBRIE 2021
13 - 15 septembrie: susținere probe
admitere pentru ambele facultăți

UNDERGRADUATE
STUDIES
ADMISSION
CALENDAR
FIRST SESSION: JULY 2021
July 12 - 16: file submission
July 19 - 24: admission tests for the
Faculty of Music Performance
July 27 - 30: admission tests for the
Faculty of Theoretical studies
SECOND SESSION: SEPTEMBER 2021
September 13 - 15: admission tests for
all candidates
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CALENDAR
ADMITERE
LICENȚĂ
PIATRA NEAMȚ
SESIUNEA I: IULIE 2021

19 - 23 iulie: înscrierea candidaților
27 - 30 iulie: susținere probe admitere
SESIUNEA a II-a: SEPTEMBRIE 2021
6 - 10 septembrie: înscrierea
candidaților
13 - 15 septembrie: susținere probe
admitere

UNDERGRADUATE
STUDIES ADMISSION
CALENDAR - THE
PIATRA-NEAMȚ
BRANCH
FIRST SESSION: JULY 2021
July 19 - 23: file submission
July 27 - 30: admission tests
SECOND SESSION: SEPTEMBER 2021
September 6 - 10: file submission
September 13 - 15: admission tests
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CALENDAR
ADMITERE
MASTERAT
FACULTATEA DE INTERPRETARE
MUZICALĂ: SEPTEMBRIE 2021
17 - 18 septembrie: înscrierea
candidaților
20 - 21 septembrie: susținere probe
admitere
FACULTATEA TEORETICĂ: SEPTEMBRIE
2021
17 - 18 septembrie: înscrierea
candidaților
20 - 21 septembrie: susținere probe
admitere

MASTER
STUDIES
ADMISSION
CALENDAR
FACULTY OF MUSIC PERFORMANCE:
SEPTEMBER 2021
September 17 - 18: file submission
September 20 - 21: admission tests
FACULTY OF THEORETICAL STUDIES:
SEPTEMBER 2021
September 17 - 18: file submission
September 20 - 21: admission tests
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CALENDAR
ADMITERE
DOCTORAT
SEPTEMBRIE 2021:
6 - 10 septembrie: înscrierea
candidaților
15, 16, 17 septembrie: concursul
de admitere

PH.D.
STUDIES
ADMISSION
CALENDAR
SEPTEMBER 2021:
September 6 - 10: file
submission
September 15, 16, 17:
admission tests
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CALENDAR
ADMITERE
ID

SESIUNEA I: IULIE 2021
12 - 16 iulie: înscrierea candidaților
SESIUNEA II: SEPTEMBRIE 2021 ÎNSCRIERI/REZULTATE
13 - 17 septembrie: înscrierea
candidaților
20 - 21 septembrie: prelucrarea
dosarelor depuse în sesiunile iulie și
septembrie
22 septembrie: afișarea rezultatelor
23 septembrie: depunerea contestațiilor
24 septembrie: afișarea rezultatelor
finale

DISTANCE
LEARNING
ADMISSION CALENDAR
SESSION I: JULY 2021
July 12 - 16: file submission
SESSION II: SEPTEMBER 2021 APPLICATION/FINAL RESULTS
September 13 - 17: file submission
September 20 - 21: file processing
for the July and September
candidates
September 22: results
September 23: disputes
September 24: final results
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CIFRA DE ȘCOLARIZARE PT. ANUL

TUITION OFFER FOR THE 2021-

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ROMANIAN ETHNIC STUDENTS

UNIV. 2021-2022 -

2022 ACADEMIC YEAR -

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Locuri fără plata taxelor de
școlarizare

UNDERGRADUATE STUDIES
PROGRAM
Free tuition placement

Total 10 (7 FIM + 3 FT)
- cu bursă 6
- fără bursă 4

Total 10 (7 FMP + 3 FTS)
- with scholarship 6
- without scholarship 4

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Locuri fără plata taxelor de
școlarizare

MASTER STUDIES PROGRAM
Free tuition placement

Total 6
- cu bursă 3
- fără bursă 3

Total 6
- with scholarship 3
- without scholarship 3
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DOSAR
ADMITERE LICENȚĂ

ADMISSION
FOLDER UNDERGRADUATE
STUDIES

Români de
pretutindeni
Cadidați non-UE
Candidați UE

Romanian Ethnic
Students
non-EU
candidates
EU candidates
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ROMÂNI DE PRETUTINDENI
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a
documentelor prezentate (completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial al instituției) (completată,
semnată și scanată)
3. Certificat de naștere (scanat)
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, scanat)
5. Carte de identitate / Buletin (scanat)
6. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii
pentru care optează candidatul) (scanat)
7. Diploma de bacalaureat sau Echivalenta acesteia (scanate)
8. Foaia matricolă (scanată)
9. Adeverință medicală tip eliberată de către medicul de familie (+Examen
foniatric pentru candidații la specializarea Canto) (scanată)
10. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
11. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome)
(scanat)
12. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română semnată de
către instituțiile specifice (scanată)

13. Dosar-plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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ROMANIAN ETHNIC STUDENTS
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files (filled in, signed and
scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) (filled in, signed & scanned)
3. Birth certificate (scanned)
4. Marriage Certificate (if applicable, scanned)
5. ID (Identity Document) (scanned)
6. Passport (valid for at least 6 months after the acceptance to studies letter was issued)
(scanned)
7. Baccalaureate Diploma or its equivalent (or a certificate issued by the upper secondary
school, attesting to the overall average obtained by the candidate, in case the diploma has
not been issued yet) (scanned)
8. Academic records (scanned)
9. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate is
physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious disease;
(+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)
10. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
11. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to the
candidate's artistic activity (scanned)
12. The affidavit with regards to the assumption of the Romanian cultural identity (authenticated
by the diplomatic missions of Romanian in the state of origin), filled in (scanned)
13. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition place
confirmation)
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CANDIDAȚI DIN STATE NON-UE
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor
prezentate (completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial al instituției) (completată, semnată și
scanată)
3. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile și
semnată (scanată)
4. Certificat de naștere (copie și traducere legalizată, scanate)
5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, copie și traducere legalizată, scanate)
6. Carte de identitate / Buletin (copie și traducere legalizată, scanate)
7. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care
optează candidatul, scanat)
8. Diploma de bacalaureat sau Echivalenta acesteia (copii și traduceri legalizate, scanate)
9. Foaia matricolă (copie și traducere legalizată, scanate)
10. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională (+Examen foniatric pentru
candidații la specializarea Canto) (scanat)
11. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
12. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome) (scanat)
13. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare, nivel minim B2) (scanat)
14. Dosar plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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NON-EU CANDIDATES
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files (filled in, signed and
scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) (filled in, signed & scanned)
3. The application for the issuance of Letter of Acceptance to Studies (filled in, signed, and
scanned)
4. Birth certificate (copy and legally certified translation, scanned)
5. Marriage Certificate (if applicable, copy and legally certified translation, scanned)
6. ID (Identity Document, copy and legally certified translation, scanned)
7. Passport (valid for at least 6 months after the acceptance to studies letter was issued,
scanned)
8. Baccalaureate Diploma or its equivalent (or a certificate issued by the upper secondary
school, attesting to the overall average obtained by the candidate, in case the diploma has
not been issued yet) (copy and legally certified translation, scanned)
9. Academic records (copy and legally certified translation, scanned)
10. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate is
physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious disease;
(+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)
11. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
12. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to the
candidate's artistic activity (scanned)
13. Language Certificate (for the tuition language, B2 minimum level) (scanned)
14. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition place
confirmation)
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CANDIDAȚI DIN STATE UE
Candidatura cetățenilor UE este condiționată de obținerea atestatului de echivalare
emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.)!
Documentele de mai jos vor fi transmise prin PCUe (Punctul de Contact Unic
Electronic) de către Redactorul DRE al ANMGD cu cel puțin 15 zile înaintea începerii
sesiunii de admitere:
1. Notă de înaintare semnată electronic de către reprezentantul ANMGD
2. Cerere tip solicitant (completată și semnată de către candidat)
3. Actul de studii (scanat)
4. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă/ Situația școlară (scanată)
5. Carte de identitate / Buletin/ Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data
începerii programului de studii pentru care optează candidatul) (scanată)
6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, scanat)
7. Dovada achitării taxei de evaluare (100 lei)
Atenție la statele pentru care C.N.R.E.D. solicită Apostila de la Haga sau
supralegalizarea!
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sausupralegalizarea
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Pe lângă documentele depuse pentru procesul de echivalare a diplomelor
(enumerate mai sus), candidații mai trebuie să prezinte următoarele în dosarul de
înscriere:
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a
documentelor prezentate (completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial ANMGD) (completată, semnată și
scanată)
3. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională (+Examen foniatric
pentru candidații la specializarea Canto) (scanat)
4. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
5. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome)
(scanat)
6. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare, nivel minim B2)
(scanat)
7. Dosar plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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EU CANDIDATES
EU candidates who wish to register for studies within the National Academy of
Music "Gheorghe Dima" must complete the recognition of previous studies by
validation and recognition from the Romanian National Center for the Recognition
and Validation of Diplomas (C.N.R.E.D.) for studies completed in European countries
other than Romania! The following documents will be submitted on-line by the
ANMGD Foreign Students Responsible through the Sole Electronic Contact Point,
no later the 15 days before the application deadline:
1. A Cover Letter bearing the electronic signature of the ANMGD agent
2. Application form (available on the C.N.R.E.D. website)
3. Graduation Diploma (Secondary School/ High School, Bachelor's Degree or
Master's Degree) (scanned)
4. Transcripts of Academic Records (scanned)
5. Personal Identification Document (ID Card/ Passport, valid for at least 6 months
after the issuing date of the letter of acceptance to studies) and Marriage
Certificate (If applicable) (scanned)
6. Receipt proving the payment of the validation fee (100 LEI)

16

Attention! Certain diplomas must be stamped with the Hague Apostille or certified
twice (first by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and subsequently
by the Romanian Consulate). For further details check:
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sausupralegalizarea
Besides the validation folder, the admission folder will include the following
documents:
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files (filled in, signed
and scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) (filled in, signed and
scanned)
3. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate
is physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious
disease; (+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)

4. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
5. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to
the candidate's artistic activity (scanned)
6. Language Certificate (for the tuition language, B2 minimum level) (scanned)
7. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition
place confirmation)
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DOSAR
ADMITERE MASTERAT

ADMISSION
FOLDER MASTER
STUDIES

Români de
pretutindeni
Cadidați non-UE
Candidați UE

Romanian Ethnic
Students
non-EU
candidates
EU candidates
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ROMÂNI DE PRETUTINDENI
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor
prezentate (completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial al instituției) (completată, semnată și
scanată)
3. Certificat de naștere (scanat)
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, scanat)
5. Carte de identitate / Buletin (scanat)
6. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care
optează candidatul) (scanat)
7. Diploma de bacalaureat sau Echivalenta acesteia și Foaia matricolă (scanate)
8. Diploma de licență și Suplimentul la Diplomă / Adeverința de susținere a examenului de
licență (scanate)
9. Adeverință medicală tip eliberată de către medicul de familie (+Examen foniatric pentru
candidații la specializarea Canto) (scanată)
10. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
11. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome) (scanat)
12. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română semnată de către instituțiile
specifice (completată, semnată și scanată)
13. Curriculum profesional în format .pdf
14. Proiect pentru proba de specialitate în format .pdf (toate specializările)
15. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare și este
semnată de profesorul de specialitate cu care ați lucrat) (doar pentru candidații FIM)
(scanată)
16. Dosar-plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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ROMANIAN ETHNIC STUDENTS
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files filled in, signed and scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) filled in, signed and scanned)
3. Birth certificate (scanned)
4. Marriage Certificate (if applicable, scanned)
5. ID (Identity Document) (scanned)
6. Passport (valid for at least 6 months after the acceptance to studies letter was issued) (scanned)
7. Baccalaureate Diploma and Accademic Records (scanned)
8. Bachelor's Degree and Accademic Records (scanned)
9. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate is
physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious disease;
(+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)
10. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
11. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to the candidate's
artistic activity (scanned)
12. Professional curriculum Vitae in .pdf format
13. The research project (according to the requirements and the specialty for which the candidate
applies) in .pdf format
14. The affidavit with regards to the assumption of the Romanian cultural identity (authenticated by
the diplomatic missions of Romanian in the state of origin), filled in (scanned)
15. A repertoire list (comprises all the works studied throughout the 4-year undergraduate program
and it is signed by the specialty professor) (for FIM candidates only) (scanned)
16. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition place confirmation)
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CANDIDAȚI DIN STATE NON-UE
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor prezentate
(completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial al instituției) (completată, semnată și scanată)
3. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile și semnată
(scanată)
4. Certificat de naștere (copie și traducere legalizată, scanate)
5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, copie și traducere legalizată, scanate)
6. Carte de identitate / Buletin (copie și traducere legalizată, scanate)
7. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii programului de studii pentru care optează
candidatul, scanat)
8. Diploma de bacalaureat sau Echivalenta acesteia și Foaia matricolă (scanate)
9. Diploma de licență și Suplimentul la Diplomă / Adeverința de susținere a examenului de licență
(scanate)
10. Foaia matricolă (copie și traducere legalizată, scanate)
11. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională (+Examen foniatric pentru candidații la
specializarea Canto) (scanat)
12. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
13. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome) (scanat)
14. Curriculum profesional în format .pdf
15. Proiect pentru proba de specialitate în format .pdf (toate specializările)
16. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare și este
semnată de profesorul de specialitate cu care ați lucrat) (doar pentru candidații FIM) (scanată)
17. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare, nivel minim B2) (scanat)
18. Dosar plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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NON-EU CANDIDATES
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files (filled in, signed and scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) (filled in, signed & scanned)
3. The application for the issuance of Letter of Acceptance to Studies (filled in, signed, and scanned)
4. Birth certificate (copy and legally certified translation, scanned)
5. Marriage Certificate (if applicable, copy and legally certified translation, scanned)
6. ID (Identity Document, copy and legally certified translation, scanned)
7. Passport (valid for at least 6 months after the acceptance to studies letter was issued, scanned)
8. Baccalaureate Diploma and Accademic Records (scanned)
9. Bachelor's Degree and Accademic Records (scanned)
10. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate is
physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious disease;
(+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)
11. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
12. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to the candidate's
artistic activity (scanned)
13. Professional curriculum Vitae in .pdf format
14. The research project (according to the requirements and the specialty for which the candidate
applies) in .pdf format
15. A repertoire list (comprises all the works studied throughout the 4-year undergraduate program
and it is signed by the specialty professor) (for FIM candidates only) (scanned)
16. Language Certificate (for the tuition language, B2 minimum level) (scanned)
17. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition place confirmation)
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CANDIDAȚI DIN STATE UE
Candidatura cetățenilor UE este condiționată de obținerea atestatului de echivalare
emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.)!
Documentele de mai jos vor fi transmise prin PCUe (Punctul de Contact Unic
Electronic) de către Redactorul DRE al ANMGD cu cel puțin 15 zile înaintea începerii
sesiunii de admitere:
1. Notă de înaintare semnată electronic de către reprezentantul ANMGD
2. Cerere tip solicitant (completată și semnată de către candidat)
3. Actul de studii (scanat)
4. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă/ Situația școlară (scanată)
5. Carte de identitate / Buletin/ Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data
începerii programului de studii pentru care optează candidatul) (scanată)
6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul, scanat)
7. Dovada achitării taxei de evaluare (100 lei)
Atenție la statele pentru care C.N.R.E.D. solicită Apostila de la Haga sau
supralegalizarea!
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sausupralegalizarea
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Pe lângă documentele depuse pentru procesul de echivalare a diplomelor
(enumerate mai sus), candidații mai trebuie să prezinte următoarele în dosarul de
înscriere:
1. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a
documentelor prezentate (completată, semnată și scanată)
2. Fișă-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul oficial ANMGD) (completată, semnată și
scanată)
3. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă (scanate)
4. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională (+Examen foniatric
pentru candidații la specializarea Canto) (scanat)
5. 4 Fotografii 3/4 (tip buletin identitate), o fotografie portret format .jpg;
6. Portofoliu al activității artistice desfășurate până în prezent (afișe, diplome)
(scanat)
7. Curriculum profesional în format .pdf
8. Proiect pentru proba de specialitate în format .pdf (toate specializările)
9. Fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii
universitare și este semnată de profesorul de specialitate cu care ați lucrat) (doar
pentru candidații FIM) (scanată)
10. Certificat de competență lingvistică (pentru limba de predare, nivel minim B2)
(scanat)
11. Dosar plic (la momentul depunerii dosarului fizic și al confirmării locului de studiu)
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EU CANDIDATES
EU candidates who wish to register for studies within the National Academy of
Music "Gheorghe Dima" must complete the recognition of previous studies by
validation and recognition from the Romanian National Center for the Recognition
and Validation of Diplomas (C.N.R.E.D.) for studies completed in European countries
other than Romania! The following documents will be submitted on-line by the
ANMGD Foreign Students Responsible through the Sole Electronic Contact Point,
no later the 15 days before the application deadline:
1. A Cover Letter bearing the electronic signature of the ANMGD agent
2. Application form (available on the C.N.R.E.D. website)
3. Graduation Diploma (Secondary School/ High School, Bachelor's Degree or
Master's Degree) (scanned)
4. Transcripts of Academic Records (scanned)
5. Personal Identification Document (ID Card/ Passport, valid for at least 6 months
after the issuing date of the letter of acceptance to studies) and Marriage
Certificate (If applicable) (scanned)
6. Receipt proving the payment of the validation fee (100 LEI)
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Attention! Certain diplomas must be stamped with the Hague Apostille or certified twice (first
by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and subsequently by the Romanian
Consulate). For further details check:
https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sau-supralegalizarea
Besides the validation folder, the admission folder will include the following documents:
1. Self declaration concerning the authenticity of the submitted files (filled in, signed and
scanned)
2. Application form (available on the ANMGD official website) (filled in, signed and scanned)
3. Baccalaureate diploma and Academic Records (scanned)
4. Medical certificate (in a widespread international language) proving that the candidate is
physically and mentally fit to pursue academic studies and has no contagious disease;
(+Phoniatrics examination for the Opera Singing candidates) (scanned)

5. 4 Photos 3/4 (ID format), a .jpg format portrait photo;
6. Portfolio (posters, competition awards, diplomas, if applicable) with regards to the
candidate's artistic activity (scanned)
7. Professional curriculum Vitae in .pdf format
8. The research project (according to the requirements and the specialty for which the
candidate applies) in .pdf format
9. A repertoire list (comprises all the works studied throughout the 4-year undergraduate
program and it is signed by the specialty professor) (for FIM candidates only) (scanned)
10. Language Certificate (for the tuition language, B2 minimum level) (scanned)
11. A standard-size folder (at the moment of physical folder submission and tuition place
confirmation)
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LIMBA DE PREDARE
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 studii 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 evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință
pentru învățarea limbilor.

- să prezinte un certificat sau atestat de competență lingvistică de nivel minumum B2
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 în una din
Instituțiile de învățământ superior desemnate:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%20Insti
tutiiAnPregatitor.pdf
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TUITION LANGUAGE
Within the National Academy of Music "Gheorghe Dima" the courses are held in Romanian,
except for the Music programme (Faculty for Theoretical Studies), which is taught in English.
Therefore, the foreign candidates must prove their Romanian Language Competences by
the following means:
- presenting graduation documents or school situation records attesting the completion of
at least four consecutive years with tuition in Romanian, within the national education
system in a Romanian or foreign based institution;
- candidates who possess Romanian language skills acquired in non-formal or informal
contexts may obtain a certificate attesting the fact, following an evaluation (B1 minimum
level), as defined by in the Common European Framework of Reference for Languages.
- present certificates or attestations of linguistic competency of a minimum B2 level, issued by
the accredited higher education institution that organise the Romanian language preparatory
year for foreign students, the Romanian Language lectorates established by the Romanian
Language Institute, or the Romanian Cultural Institute.

Otherwise, the candidates will attend a preparatory year of Romanian language organised
by the Accredited Higher Education Institutions, according to the legal provisions in force:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%20Inst
itutiiAnPregatitor.pdf
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PROCESUL DE ADMITERE
dosarele se trimit prin e-mail, în intervalul anunțat pentru înscriere, la
adresa paula.sandor@amgd.ro, având mențiunea "Concurs de admitere
licență/masterat", după caz
dosarele vor include, unde este cazul, în funcție de specializarea pentru
care se aplică, materialele video (link-uri de youtube – Facultatea de
Interpretare Muzicală, specializările Instrumente sau Canto) sau .pdf
(portofoliul de lucrări – Facultatea Teoretică, specializarea Compoziție)
solicitate.
pentru toate probele desfășurate on-line (aptitudini, interviuri, probe
practice sau orale), pe platformele ZOOM sau Skype, candidații vor primi
codul de acces prin e-mail, și programarea, care trebuie respectată cu
strictețe.
atât în cadrul materialelor video (la începutul înregistrărilor) cât și în
timpul probelor desfășurate on-line, candidații trebuie să prezinte un act
de identitate.
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THE ADMISSION PROCESS
the application folders will be sent by e-mail at paula.sandor@amgd.ro
(the International Students Responsible – Paula Șandor), bearing the
"Bachelor/Master Admission Application" applicable title.
the folders will include video links (youtube for the Faculty of Music
Performance, Instruments & Canto), or the .pdf files (portfolios for e.g. –
Faculty of Theoretical Studies, Composition), according to the each
specialty’s requirements.
on-line tests (skills, interviews, practical or oral tests) will be held on
ZOOM / Skype or similar platforms. The candidates will receive via e-mail
the access credentials and the schedule, which must be strictly followed.
all candidates must present their identity cards at the beginning of the
video recordings, as well as in the on-line tests.
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PROBE CONCURS
Probele de concurs pentru candidații internaționali se vor desășura on-line, conform
calendarului și metodologiei aplicabile în cazul candidaților români. Astfel, pentru mai
multe informații privind repertoriul și procesul de evaluare, consultați broșurile de
admitere disponibile pe site-ul oficial www.anmgd.ro, la secțiunea Admitere:
ADMITERE LICENȚĂ 2021:
Facultatea de Interpretare Muzicală:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/bros%CC%A6ura%20de
%20admitere%202021%20online%2002.06.21.pdf
Facultatea Teoretică:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20ADMITERE%2
0LICENTA%20FT%202021.pdf
Facultatea Teoretică - Muzică în limba engleză:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20Music%20in
%20English_2021r.pdf

Metodologie pentru desfășurarea on-line a concursului de admitere la studii
universitare de licență:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Documente/Metodologii/Concurs%20admit
ere%20licenta%202021%20FT%20metodologie%20online.pdf
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ADMITERE MASTERAT 2021:
Facultatea de Interpretare Muzicală:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/BROSURA%20DE%20AD
MITERE%20FIM%202021%20master%20on%20line.pdf
Facultatea Teoretică:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20admitere%20
masterat%20FT%202021.pdf

ADMITERE DOCTORAT 2021:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/CALENDAR%20ADMITERE
%20DOCTORAT%202021.pdf
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THE ADMISSION TESTS
The admission tests for international candidates will take place on-line, according to
the calendar and methodology applied to the Romanian candidates. So for further
information regarding the admission repertoire and evaluation process check the
admission brochures available on the www.anmgd.ro official website - Admissions:
UNDERGRADUATE STUDIES - ADMISSIONS 2021:
Faculty of Music Performance:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/bros%CC%A6ura%20de
%20admitere%202021%20online%2002.06.21.pdf
Faculty of Theoretical Studies:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20ADMITERE%2
0LICENTA%20FT%202021.pdf
Faculty of Theoretical Studies - Music in English:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20Music%20in
%20English_2021r.pdf

The methodology for the on-line process of the Undergraduate Studies Admissions:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Documente/Metodologii/Concurs%20admit
ere%20licenta%202021%20FT%20metodologie%20online.pdf
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MASTER STUDIES - ADMISSIONS 2021:
Faculty of Music Performance:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/BROSURA%20DE%20AD
MITERE%20FIM%202021%20master%20on%20line.pdf
Faculty of Theoretical Studies:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Brosura%20admitere%20
masterat%20FT%202021.pdf
PHD STUDIES - ADMISSIOS 2021:
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/CALENDAR%20ADMITERE
%20DOCTORAT%202021.pdf
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CONDIȚII GENERALE
CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI:
Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de
stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Metodologie
%202017%20aprobata%20prin%20Ordin%20comun.pdf
Anexa 1: Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor
pentru învățarea limbii române
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%
20InstitutiiAnPregatitor.pdf
Anexa 3: Declarația privind apartenența la identitatea culturală română
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%203
%20Declaratie%20apartenenta.pdf

Regulamentul ANMGD privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Regulament%20admitere%20%C8%99colari
zare%20rom%C3%A2ni%20de%20pretutindeni%202018.pdf
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GENERAL TERMS
ROMANIAN ETHNIC STUDENTS:
Methodology concerning the State higher-education tuition available to students of
Romanian ethnic origin living abroad, beginning with the academic year 2017-2018
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Metodologie
%202017%20aprobata%20prin%20Ordin%20comun.pdf
Addendum 1: List of higher education institutions that organise the Romanian as a
Foreign Language Preparatory Year
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%
20InstitutiiAnPregatitor.pdf
Addendum 3: The affidavit with regard to the assumption of the Romanian cultural
identity
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%203
%20Declaratie%20apartenenta.pdf

The ANMGD regulations concerning the tuition and admission of the Romanian Ethnic
Students
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Regulament%20admitere%20%C8%99colari
zare%20rom%C3%A2ni%20de%20pretutindeni%202018.pdf
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CONDIȚII GENERALE
CANDIDAȚI DIN STATE NON-UE:
Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul
universitar 2017-2018
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/MetodologieNonUE20
17-2018.pdf
Anexa 1: Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor
pentru învățarea limbii române
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%
20InstitutiiAnPregatitor.pdf
ORDONANȚA nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor
de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din
state non-UE
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/ORDONANTA%20nr[1].
%2022%20din%2029%20august%202009%20TAXE%20CPV.pdf

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Cerere%20eliberare%
20Scris%20de%20acceptare%202017-2018.pdf
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GENERAL TERMS
NON-UE CANDIDATES:
Methodology of admitting foreign citizens from EU third countries for studies and
schooling in accredited state and private educational institutions in Romania
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/MetodologieNonUE20
17-2018.pdf

Addendum 1: List of higher education institutions that organise the Romanian as a
Foreign Language Preparatory Year
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%
20InstitutiiAnPregatitor.pdf
DECREE No. 22 from the 29th of August 2009 establishing the minimum schooling fee
amount, in foreign currency, for citizens that study in Romania on their own expense,
from countries that are not members of the European Union
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/ORDONANTA%20nr[1].
%2022%20din%2029%20august%202009%20TAXE%20CPV.pdf

Application for issuing the Letter of Acceptance to Studies
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Cerere%20eliberare%
20Scris%20de%20acceptare%202017-2018.pdf
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CONDIȚII GENERALE
CANDIDAȚI DIN STATE UE:
Recunoașterea și echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomerlor (C.N.R.E.D.)
Recunoașterea studiilor cetățenilor statelor membre UE și SEE și Confederația
Elvețiană și membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de ședere termen
lung CE, în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterdoctorat-DPPD-in-Romania
Ghidul de transmitere on-line a documentelor
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Ghid%20Transmiterea
%20on-line%20a%20documentelor%20de%20studii.pdf
Anexa 1: Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor
pentru învățarea limbii române
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/06.2017/Anexa%201%
20InstitutiiAnPregatitor.pdf
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GENERAL TERMS
UE CANDIDATES:
The Recognition and Validation of Diplomas by the Romanian National Centre for the
Recognition and Validation of Diplomas (C.N.R.E.D.)
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterdoctorat-DPPD-in-Romania
A Guide for On-line file Submission
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Ghid%20Transmiterea
%20on-line%20a%20documentelor%20de%20studii.pdf
Addendum 1: List of higher education institutions that organise the Romanian as a
Foreign Language Preparatory Year
https://www.anmgd.ro/upload/documente/Relatii_Internationale/Lista%20facultati%20
acreditate%20sa%20organizeze%20an%20pregatitor.pdf
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DATE DE CONTACT:

CONTACT:

Academia Națională de Muzică "Gheorghe
Dima" Departamentul de Relații Externe

The National Academy of Music
"Gheorghe Dima" External Relations

e-mail: relații.externe@amgd.ro

e-mail: relații.externe@amgd.ro

Dr. Paula Șandor - Responsabil studenți
străini
e-mail: paula.sandor@amgd.ro
tel.: 0726 121 861

Paula Șandor, Ph.D. - Foreign Students
Responsible
e-mail: paula.sandor@amgd.ro
phone.: 0726 121 861

Facultatea de Interpretare Muzicală
Instrumente: dicai_dcsp@amgd.ro
Canto și ASM: dcasm@amgd.ro

Faculty for Music Performance
Instruments: dicai_dcsp@amgd.ro
Opera Singing and Musical Performing
Arts: dcasm@amgd.ro

Facultatea Teoretică:
admitere_zi.ft@amgd.ro

Faculty for Theoretical Studies:
admitere_zi.ft@amgd.ro
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Școala doctorală "Sigismund
Toduță": cleo.boboc@amgd
Departamentul de studii prin
învățământ la distanță și frecvență
redusă: admitere.id@amgd.ro
Extensia Piatra-Neamț:
extensia.pn@amgd.ro

The "Sigismund Toduță"
Doctoral School:
cleo.boboc@amgd.
E-Learning Department:
admitere.id@amgd.ro
Piatra-Neamț Branch:
extensia.pn@amgd.ro
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SUCCES
TUTUROR!

GOOD LUCK
EVERYONE!

