
Curs de formare profesională:      CÂNTĂREŢ 

 

 Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca prin Departamentul de 

Învăţământ la Distanţă organizează programul de formare profesională  Cântăreţ la Cluj-

Napoca. Cursul se adresează celor ce doresc să-şi dezvolte competenţe în domeniul 

sonorizării spaţiilor şi înregistrării muzicale şi este acreditat de: 

            Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  

            Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

            Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.   

 

LOCAŢIE: cursurile vor avea loc la sediul Academiei de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca, 

Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod 400079, Cluj-Napoca 

 

DESCRIEREA OCUPAŢIEI: Cântăreţul are ca principale atribuţii interpretarea vocală a 

unor piese muzicale aparţinând unor genuri foarte diverse: muzică clasică, folclor, pop, rock, 

jazz etc. El interpretează lucrările fie ca solist, fie ca membru al unor grupuri vocale/coruri, cu 

sau fără acompaniament instrumental. 

Cadrul de manifestare poate fi foarte variat: diverse evenimente organizate de instituţii de 

profil sau de către persoane particulare, locaţii neconvenţionale în care se pot reprezenta 

spectacole artistice. 

Cântăreţii dovedesc simţ muzical şi capacitatea de reproducere corectă a diverselor melodii 

folosind auzul, simţul ritmic, capacitatea de controlare a respiraţiei şi a emisiei vocale a 

sunetului, rezistenţă la efort fizic, capacitate de concentrare, sensibilitate, expresivitate 

artistică, naturaleţe, dezinvoltură, inteligenţă interpretativă şi spontaneitate, creativitate şi 

capacitate de improvizare, autocontrol, echilibru personal, capacitate de depăşire a emoţiilor, 

adaptabilitate în contexte diverse. 

Cântăreţul este capabil să-şi formeze, să menţină şi să-şi dezvolte tehnica vocală necesară 

interpretării unor piese cu grad diferit de dificultate, prin exerciţii specifice, îmbunătăţindu-şi 

permanent nivelul de performanţă artistică. El îşi realizează propria strategie de interpretare a 

fiecărei piese incluse în repertoriu, urmărind adoptarea atitudinii potrivite conţinutului 

lucrării, mesajului acesteia şi contextului de desfăşurare artistică. 

Cântăreţul interpretează în manieră originală, piese muzicale diverse, exprimându-şi propria 

personalitate artistică, respectând cerinţele tehnice ale lucrărilor şi redând în mod inspirat 

mesajul artistic al acestora. Cântăreţul este capabil să-şi alcătuiască un repertoriu adecvat 



capacităţilor interpretative proprii, având în vedere afinităţile personale pentru anumite genuri 

şi stiluri muzicale şi tendinţele pieţei muzicale şi să-şi întocmească un portofoliu reprezentativ 

de piese pe care să le poată interpreta în contextul unor evenimente diverse. 

Cântăreţul este preocupat permanent de asimilarea corectă a unor lucrări muzicale noi, de 

pregătirea acestora prin efort personal susţinut, pentru atingerea nivelului calitativ necesar 

prezentării în public, în faţa unui auditoriu divers. El dovedeşte bune cpacităţi de comunicare, 

lucru în echipă şi este preocupat permanent de imaginea personală şi starea de sănătate pentru 

asigurarea longevităţii vocii şi crearea premiselor unor prestaţii artistice de calitate. 

 

TIPUL PROGRAMULUI DE FORMARE: Curs de perfecţionare 

 

DURATA PREGĂTIRII: TOTAL  96 ORE  

a) pentru pregătire teoretică  32 

b) pentru pregătire practică   64 

 

PREZENTAREA CURSULUI: 

 Cursul este structurat pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică. 

Pentru obţinerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi CNFPA, participanţii vor 

susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea 

cunoştinţelor teoretice şi susținerea unui recital/concert/spectacol prin interpretarea vocală a 

pieselor muzicale, fie ca solist sau membru într-un grup/ ansamblu vocal, cu posibilitatea de a 

fi acompaniați instrumental). 

 

OBIECTIVELE CURSULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 

• Dezvoltarea şi promovarea unei imagini generale individuale îngrijită şi decentă 

• Menţinerea stării de sănătate necesară asigurării capacităţilor fizice cerute de 

activitatea artistică desfăşurată 

• Asigurarea şi menţinerea performanţei artistice proprie prin pregătirea constantă a 

lucrărilor din repertoriu 

• Realizarea încălzirii vocale, în vederea unei prestaţii artistice de calitate 

• Formarea şi menţinerea tehnicii vocale necesară pentru interpretarea pieselor din 

repertoriu la un nivel calitativ ridicat 



• Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru interpretarea pieselor 

muzicale din repertoriu în condiţii de spectacol, în faţa unor auditorii diverse 

• Selectarea şi includerea pieselor în repertoriul propriu şi întocmirea unui portofoliu 

activ de lucrări  

  
OBIECTIVELE CURSULUI EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE  
 

1.  Comunicarea la locul de muncă 

 2.  Munca în echipă 

 3.  Planificarea activităţii proprii 

 4.  Asigurarea igienei şi a stării proprii de sănătate 

 5.  Asigurarea performanţei artistice 

 6.  Realizarea activităţilor pre-spectacol 

           7. Asigurarea tehnicii vocale 

 8. Realizarea strategiei interpretative a pieselor 

 9. Interpretarea pieselor muzicale 

 10. Alcătuirea repertoriului 

 

FORMATORI: 

 

Hudea Ina - Lect. univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca şi Referent 

marketing  SRTV-TVR Cluj 

Stoenoiu Carmen  - administrator financiar - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Bocşa Corina – medic primar reumatolog, competenţă în ecografie generală 

Melinte Liana – medic de medicină generală, competenţă în apifitoterapie 

Rusu Ana – Prof.univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Moldovan Elena – Prof.univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Sâmpetrean Mircea – Prof.univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Bocşa Ioan – Prof.univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Stan Alina – Lect.univ.dr. - Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: Pentru  înscrierea la program participanţii trebuie să fie 

absolvenţi a formei de învăţământ liceal, cu Diplomă de Bacalaureat (conf. Legii 

învăţământului nr. 84/1995 şi O.U.G. nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 

Învăţământului), sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia. 



 

CUM SE FACE ÎNSCRIEREA? 

Participanţii se pot înscrie personal la Secretariatul Centrului de Cercetare, Formare şi 

Dezvoltare Profesională, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, sau online, 

completând formularul de înscriere, ataşând copia ordinului de plată a taxei. 

 

TAXA DE PARTICIPARE este de : .............. RON /participant. Pentru cursurile acreditate 

CNFPA nu se aplică TVA la taxa de înscriere conform OG 129/2000 art. 143 şi L. 163/2005 

Cap. 9 art. 141. lit. f.  

 

CONTACT: 

Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP) 

Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Str. I.C. Brătianu, nr. 25, tel: 0264591241 int. 153 

 

COORDONATELE DE PLATĂ: 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă din cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-

Napoca 

Sediu: Cluj-Napoca, Str. I.C. Brătianu, nr. 25, Romania 

CIF: 4722471 

Banca: Trezoreria Cluj 

Cont: IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX 

 

 
 


