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RR AA PP OO RR TT   
asupra activităţii Senatului AMGD în perioada februarie 2012–februarie 2016 

 
 
 

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. Art.84 (9) din Carta 
AMGD  şi art. 12 (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Academiei de 
Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca. 

 

OORRGGAANNIIZZAARREEAA  SSEENNAATTUULLUUII    

(alegerea preşedintelui, Regulamentul de funcţionare, numirea preşedinţilor Comisiilor 
Senatului) 

La prima şedinţă de lucru, destinată organizării structurilor, la data de 21 febr. 2012, 
Senatul şi-a desemnat, prin vot secret, preşedintele. Aceasta a elaborat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Academiei de Muzică 
„Gh. Dima” Cluj-Napoca, document dezbătut în plenul şedinţelor de Senat şi aprobat, 
în forma sa finală, la data de 17 mai 2012. Au fost aprobate modificări ale Cartei în 
şedinţele Senatului AMGD din: 1 martie 2012 şi 25 octombrie 2012. 
În şedinţa din 3 mai 2012 au fost discutate propunerile de constituire a Comisiilor 
senatului, cf. Cartei AMGD, şi a preşedinţilor acestora.  Cu această ocazie au fost 
desemnaţi (prin vot) preşedinţii a două comisii: Comisia pentru dezvoltarea şi 
perfecţionarea instituţională, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
Preşedintele Comisiei de Etică a fost desemnat în şedinţa din 17 mai 2012. 
 

II..  AANN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR  22001111--22001122  ((sseemm..  IIII))  şşii  22001122--22001133  

11..  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    

În perioada analizată, au avut loc 25 de şedinţe, din care:   
- 1 şedinţă de alegeri (21.02.2012) 
- şedinţe ordinare (O): 18 (din care: 7 în anul univ. 2011-2012 şi 11 în anul 
univ. 2012-2013)  
- şedinţe extraordinare (E):   6 (din care: 4 în anul univ. 2011-2012 şi 2 în anul 
univ. 2012-2013)  
Din acestea, 2 şedinţe au fost comune cu CA,  din care: 1 în anul univ. 
2011-2012 şi 1 în anul univ. 2012-2013 

 

PPrreezzeennţţaa  llaa  şşeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    
La toate şedinţele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării 
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la 
şedinţe. 
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IInnvviittaaţţii  
La şedinţele Senatului au participat, din partea conducerii sau a aparatului 
administrativ: 

- Rectorul - 6x (3 în anul univ. 2011-2012 şi 3 în anul univ. 2012-2013) 
- Prorectorii - 4x (3 în anul univ. 2011-2012 şi 1 în anul univ. 2012-2013) 
- Decanii - 4x (în anul univ. 2011-2012) 
- Directorul General Administrativ - 1x (în anul univ. 2011-2012)  
- Contabilul-şef - 2x (în anul univ. 2011-2012) 
- Administratorul de cămin - 1x (în anul univ. 2011-2012) 

 

22..  ÎÎnnddeepplliinniirreeaa  aattrriibbuuţţiiiilloorr  SSeennaattuulluuii    

((ccff..  LLEENN  11//22001111,,  CCaarrtteeii  AAMMGGDD  şşii  aa  RReegguullaammeennttuulluuii  SSeennaattuulluuii))  
  

DDooccuummeennttee,,  rreegguullaammeennttee  şşii  mmeettooddoollooggiiii  aapprroobbaattee//mmooddiiffiiccaattee::  
  

Planul Operaţional pe 2 ani şi Planul Managerial pe 5 ani (Rector) 17.05.12 

Raportul anual al Rectorului 25.04.13 

Carta AMGD (modificare) 1.03.12 

Metodologia de selectare prin concurs a decanilor 14.03.12 

Regulamentele de cercetare 2.04.12 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Editurii MediaMusica 

Regulamentul şi metodologia de desfăşurare  a alegerilor universitare 
2011-2012 (modificare) 

24.04.12 

Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii petrecute în 
străinătate 

3.05.12 

Regulamentul de Senat (finalizare) 17.05.12 

Metodologia privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau 
cercetare pentru cadrele didactice care urmează să fie pensionate 
în baza art. 289 (1) din LEN 1/2011 

7.06.12 

Metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice în Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
(modificare) 

19.07.12 

Regulamentul de cămin (modificare) 

Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de 
conducere 

8.11.12 

Metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice (modificare) 

6.12.12 

Regulamentul de recrutare a cadrelor didactice asociate 

Regulamentul de acordare a burselor 

Regulamentul de acordare şi transfer a ECTS 

Regulamentul de evaluare periodică a cadrelor didactice 

Metodologia de plata cu ora a cadrelor didactice din cadrul 
Departamentului de Învăţământ la Distanţă 

17.01.13 

Metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice 

21.02.13 

Raportul de evaluare internă pentru programele de studii universitare de 
masterat 

25.04.13 

Metodologia pentru concursul de admitere la studiile universitare de 
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doctorat 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 
la programele de studii universitare de licenţă prin învăţământ la 
distanţă – anul universitar 2013-2014 

6.06.13 

Regulamentul de licenţă al FIM (modificare) 4.07.13 

Regulamentul de ocupare a posturilor didactice (modificare) 

Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent-
doctorand pe perioadă determinată 

26.09.13 

Procedurile pentru obţinerea autorizaţiei UCMR-ADA pentru comunicarea 
publică a operelor muzicale 

  

  

AApprroobbăărrii  eelleeccttrroonniiccee  (cf. HS din 17.01.13 - 67 de mesaje iniţiale trimise de secretara 
Roxana Huza) 

    
- propuneri pentru noi membri CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare) (1 iulie 2012) 
- aprobare angajare cabinet avocatură Băraş Ioan (1 august 2012) 
- propunerile pentru validarea candidaţilor FT pentru Senat (13 nov. 2012) 
- lista posturilor didactice scoase la concurs (13 nov. 2012) 
- propunere membru CNFIS (14 feb. 2013)  
- modificare standarde - Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice (23 feb. 

2013) 
- modificare comisie concurs ocupare posturi didactice (27 feb. 2013) 
- modificare comisie concurs ocupare posturi didactice (15 martie 2013) 
- Hotărârea Senatului (nr. 623)/26.03.2013: împuterniceşte pe conf. univ. dr. Vasile 

Jucan, Rector, conform Regulamentului de ordine interioară, să numească 
membrii comisiei pentru efectuarea cercetării disciplinare a d-nei Mătuşan 
Constanţa, consilier juridic (26 martie) 

- solicitarea de împrumut din partea Fundaţiei S.Toduţă, pentru Festivalul 
Internaţional (27 mai 2013) 

- modificarea termenelor de depunere a contestaţiilor la Concursul de ocupare a 
posturilor didactice (23 iulie 2013) 

- comisiile pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice (30 iulie 2013)  
- validarea rezultatelor concursului de admitere (licenţă) iunie 2013 (2-7 august 2013)  
- Planurile de învăţământ pentru anul universitar 2013-2014, nivel licenţă şi masterat 

(10 sept. 2013)  
- reducerea cu 50% a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat pentru 

cadrele didactice şi copiii cadrelor didactice ale AMGD (13 sept. 2013) 
- cuantumul bursei doctorale (16 sept. 2013) 
- acordare ajutor deces (16 sept. 2013) 
 

AAllttee  aapprroobbăărrii::    
- componenţa comisiilor Senatului şi Preşedinţii acestora 
- probleme financiare - taxe: cămin - 1.03.12, modificarea taxei de susţinere a 

examenului de licenţă pentru a doua specializare - 6.06.13, concursuri, burse, 
şcolarizare 

- normarea cadrelor didactice 
- prelungirea activităţii didactice a c.d. pensionabile   
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- acordarea titlului de profesor emerit 
- scoatere la concurs a posturilor didactice şi nedidactice  
- comisii şi modificări comisii (examene, concursuri) 
- validare concursuri (funcţii şi posturi) 
- înfiinţare Centru de Cercetare şi Formare Profesională 
- achiziţii 
- susţinere masterclass 
- repartizarea locurilor la licenţă şi master pe structuri şi programe de studii 
- cerere transfer a c.d. dintr-un departament în altul 
- destinaţii spaţii (sala 20) 
- parteneriate (Fundaţia S.Toduţă) 
- structura anului universitar 
- listă CDA 
- reorganizare structuri (DPPD - DSSP) 
- exmatriculări studenţi 
- cereri colaborare a c.d. cu alte instituţii de învăţământ 
- structura anului universitar 
- graficul examenelor de gr. II 
- sesiune suplimentară de licenţă pentru studenţii Erasmus 
- cereri Editura MediaMusica 
De asemenea, s-a procedat, conform Regulamentului, la soluţionarea situaţiilor 

neprevăzute în regulamentele şi metodologiile elaborate la nivelul AMGD 
 

NNuu  aauu  ffoosstt  aapprroobbaattee  îînn  SSeennaatt  uurrmmăăttooaarreellee  pprroobblleemmee  pprreevvăăzzuuttee  îînn  RReegguullaammeenntt::  
- statele de funcţii (au fost aprobate în acest an universitar) 
- proiectul de buget şi execuţia bugetară (anual) 
- perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru did. 

(sunt delegate structurile pentru rezolvarea acestei sarcini) 
- formaţiunile de studiu  
- modul de utilizare, gestionare şi dezvoltare a patrimoniului AMGD (pe baza 

propunerilor Consiliului de administraţie);  
- validarea şi evaluarea resursei umane (periodic); 

Măsuri: se vor avea în vedere şi vor fi incluse în ordinea de zi a şedinţelor, la 
momentul potrivit, problemele enumerate. 
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IIII..  AANN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR  22001133--22001144  

 

11..  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    

În perioada analizată, au avut loc 12 de şedinţe, din care:   
- şedinţe ordinare (O): 11  
- şedinţe extraordinare (E):  1  
Din acestea, o şedinţă au fost comună cu CA 

 

PPrreezzeennţţaa  llaa  şşeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    
La toate şedinţele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării 
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la 
şedinţe. 

 

IInnvviittaaţţii  
La şedinţele Senatului au participat, din partea conducerii sau a aparatului 
administrativ: 

- Rectorul - 3x  
- Prorectorii - 2x  
- Directorul General Administrativ - 2x  
- Contabilul-şef - 2x  

 
 

22..  ÎÎnnddeepplliinniirreeaa  aattrriibbuuţţiiiilloorr  SSeennaattuulluuii    

((ccff..  LLEENN  11//22001111,,  CCaarrtteeii  AAMMGGDD  şşii  aa  RReegguullaammeennttuulluuii  SSeennaattuulluuii))  
  

DDooccuummeennttee,,  rreegguullaammeennttee  şşii  mmeettooddoollooggiiii  aapprroobbaattee//mmooddiiffiiccaattee::  
  

Raportul anual al Rectorului 17.10.14 

Metodologia privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ a 
cadrelor didactice pensionabile – modificare 

13.03.14 

Metodologia de admitere DID - modificare 17.04.14 

Regulamentul de licenţă al FT  - modificare 19.06.14 

Regulamentul de cămin – modificare 24.07.14 

Regulamentul privind sistemul de management al calităţii - aprobare 

Regulamentul de acordare a burselor – modificare 

Regulamentul Bibliotecii - modificare 27.09.14 

Regulamentului Şcolii doctorale - modificare 25.09.14 

Regulamentul de masterat - modificare la propunerea consiliului FIM 

Regulamentul Erasmus – modificare 06.11.14 
mail 
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AApprroobbăărrii  eelleeccttrroonniiccee  (cf. HS din 17.01.13 - 6 mesaje iniţiale trimise de 
secretara Cleopatra Boboc) 

    
- 31 iulie 2014: aprobarea propunerilor de acordarea de decoraţii naţionale pentru: 

prof.dr. Ştefan Angi şi acad.prof.dr. Cornel Ţăranu 
- 28 iulie 2014: aprobare - în cazul în care la Extensia Piatra Neamț rămân locuri 

neocupate în urma examenului de admitere, studenților care nu au obținut un 
loc bugetat la examenul de admitere la AMGD Cluj-Napoca să li se va acorda 
posibilitatea de a se înscrie la Extensia Piatra Neamț, fără să susțină un nou 
examen de admitere 

- 8-9 septembrie 2014: aprobarea componenţei comisiei de admitere la studii 
universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2014 

- 28 septembrie 2014: validarea rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice pe perioadă determinată (pentru asistenţii doctoranzi) 

 
 

AAllttee  aapprroobbăărrii::    

Management - Execuţia bugetară şi Proiectul de buget (24.07.14) 

- Programul anual de achiziţii (17.04.14) 

Probleme studenţeşti - validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea 
membrilor-studenţi din cadrul Consiliilor pe facultate şi a 
Senatului 

Taxe - taxa pentru instrumentul secundar (FT) 

- reducerea taxelor de cămin pentru preşedintele şi 
vicepreşedintele de cămin 

- taxa modulului DSPP pentru studenţii DID 

- modificarea tarifelor de închiriere a Sălii de concerte  

- mărirea taxelor de studii DID 

- modificarea taxelor de şcolarizare (înv. cu frecvenţă şi ID) 

- modificarea taxei de abilitare 

- taxa DSPP nivel 1 

Cadre didactice - aprobarea/respingerea dosarelor de aprobare a 
continuării activităţii didactice după împlinirea vârstei de 
pensionare a cadrelor didactice care au împlinit vârsta de 65 
de ani 

CDA - aprobarea listei CDA 

Asistenţi doctoranzi - prelungirea activităţii didactice a patru doctoranzi în stagiu 
pentru anul univ. 2014-2015 

Posturi didactice şi comisii 
concurs 

- posturile didactice scoase la concurs  

- comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice  

- validarea rezultatelor concursurilor pentru posturile 
didactice 

- scoaterea la concurs a unor posturi de asistent-doctorand 

- comisiile pentru concursurile de ocupare a posturilor de 
asistent-doctorant  

- aprobarea/modificarea comisiilor pentru examenele de 
licenţă şi a comisiilor de masterat  

- comisiile de absolvire a modulului I 
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- comisiile de absolvire a modulului pedagogic 

- comisia de absolvire a cursurilor  postuniversitare 

Normare posturi didactice - state de funcţii (24.09.14) 

- normarea orelor de master 1:1 la FT (idem la FIM) pe 
motive financiare instituţionale 

- normarea asistenţilor-doctoranzi (11-16 ore) 

Programe de studii şi 
capacitatea de şcolarizare 

- distribuţia locurilor bugetate la programele univ. de licenţă  

- repartizarea locurilor pentru programele de studii de la 
masterat 

- propunerea FIM de suplimentare cu 1 loc a capacităţii de 
şcolarizare 

Structura anului universitar - structura anului univ. 2014-15 

- modificarea structurii anului universitar prin includerea 
unei perioade de pregătire a licenţei (8-14 iunie) 

- organizarea unei sesiuni suplimentare de reexaminare a 
studenţilor de la FT 

- graficul examenelor de gr.did. II  

- graficul examenelor de admitere la doctorat  

- cererea DID de organizarea unei sesiuni suplimentare de 
licenţă, în septembrie, cf. legii 

DID - posibilitatea ca studenţii DID să urmeze modului 
pedagogic în regim cu frecvenţă (la zi), cu taxă 

DSPP - documente DSPP (modificarea examenului de absolvire 
nivel 1 şi 2) 

- cererea DSPP de înfiinţare a unui program de 
perfecţionare a cadrelor didactice din înv. preuniversitar 

ARACIS - depunerea dosarelor de evaluare ARACIS (programele de 
licenţă, DSPP, evaluare instituţională) 

- Rapoartele de autoevaluare ale urm. programe de studii: 
ASM, canto, ped.muz., dirijat, compoziţie, DSPP 

Diplome şi DHC - acordarea unor diplome de merit elevilor olimpici de la 
Liceul de Muzică Cluj 

- acordarea de decoraţii naţionale 

- propuneri de acordare a titlului de DHC  

Modificări desfăşurare 
examene şi completare acte 
de studii 

- propunerea FIM de modificare a ponderii probelor la 
examenul de disertaţie 

- modificări pentru completarea Suplimentului de diplomă 

Diverse - cererea d-lui Adrian Pop, director al  Academiei Sighişoara, 
de aprobare a cheltuielilor pentru participarea AMGD în 
proiect 

- transformarea a două posturi de muncitori (ocupaţie care 
nu se mai regăseşte în COR) scenă în recuziteri 

- stabilirea, conform legii, a funcţionarului de securitate 

- exmatriculări studenţi DID 
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IIIIII..  AANN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR  22001144--22001155  

 

11..  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    

În perioada analizată, au avut loc 10 şedinţe, din care: 
- şedinţe ordinare (O): 10  
- şedinţe extraordinare (E): -  
Din acestea, o şedinţă au fost comună cu CA 

 

PPrreezzeennţţaa  llaa  şşeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    
La toate şedinţele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării 
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la 
şedinţe. 

 

IInnvviittaaţţii  
La şedinţele Senatului au participat, din partea conducerii sau a aparatului 
administrativ: 

- Rectorul - 2x  
- Prorectorii  - 2x  

 

22..  ÎÎnnddeepplliinniirreeaa  aattrriibbuuţţiiiilloorr  SSeennaattuulluuii    

((ccff..  LLEENN  11//22001111,,  CCaarrtteeii  AAMMGGDD  şşii  aa  RReegguullaammeennttuulluuii  SSeennaattuulluuii))  
  

DDooccuummeennttee,,  rreegguullaammeennttee  şşii  mmeettooddoollooggiiii  aapprroobbaattee//mmooddiiffiiccaattee::  
  

Raportul anual al Rectorului 30.04.2015 

Modificări ale CARTEI AMGD: introducerea DSPP 
Modificare Carta – atribuţiile directorului de departament + 

responsabil program de studii 

19.10.2014 

14.09.2015 

Regulament bibliotecă – modificare 
Regulamentul Bibliotecii AMGD – revizuire 

20.11.2014 

22.09.2015 

Regulament si Metodologie de desfăşurare a alegerilor universitare – 
modificare (electronic) 

15.04.2015 

Metodologia de admitere la ID 30.04.2015 

Regulamentele instituţiei – actualizare 
18.06.2015 

Regulamentul de admitere la Doctorat – reconfirmare 

  

  

AApprroobbăărrii  eelleeccttrroonniiccee  (cf. HS din 17.01.13 şi Regulamentului Senatului - mesaje iniţiale 
trimise de secretarele Cleopatra Boboc şi Roxana Huza) 

    
1 octombrie 2014: reducerea cu 50% a taxei de înscriere la concursuri de admitere la 

licență, masterat și doctorat pentru toți angajații pe perioadă nedeterminată 
ai AMGD, precum și pentru copiii acestora, începând cu anul universitar în 
curs 

6 noiembrie 2014: modificarea Regulamentului Erasmus 
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30 ianuarie 2015: propunerile de donaţie pentru Conservatorul Naţional 
Superior de Muzică şi Dans din Paris 

5 februarie 2015: Regulamentul disciplinei Educaţie Fizică 
6 aprilie 2015: Statutul comisiei de etică 
15 aprilie - modificare Regulament si Metodologie de desfăşurare a alegerilor 

universitare, art. 12: 
"...dacă o persoană *...+ este aleasă ulterior într-o funcţie de conducere SAU DEMISIONEAZĂ, 

locul vacantat va fi ocupat de următoarea persoană în ordinea voturilor obţinute la 
alegerile structurilor respective (FACULTATE)...". 

7 mai 2015: Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice propuse de 
Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea Teoretică  pt. an.univ.2015-
2016 

- tabelul RIA din grila CNATDCU 
4 iunie 2015: componenţa (refăcută) a comisiilor de licenţă la Facultatea de 

Interpretare Muzicală  
18 iunie 2015: reaprobare a Codului etic al cercetătorului în AMGD (aprobat la 

15.01.2009) 
- reaprobare a Regulamentului de organizare, desfăşurare, valorificare 
şi evaluare a cercetării/creaţiei artistice în Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” - reaprobare a Regulamentului Consiliului Ştiinţific al 
AMGD  

29 iunie-2 iulie 2015: propunerile facultăţilor privind desemnarea persoanelor care 
vor face parte din biroul electoral al universităţii pentru Referendumul din 
data de 24 iulie 2015 

9 iulie 2015: facilităţile oferite membrilor ALUMNI 
10 iulie 2015  

- Solicitare din partea d-nei Decan prof.univ.dr. Elena Chircev cu privire la 
modificarea ultimului semestru la specializarea Pedagogie muzicală (14 
săptămâni în loc de 12) şi noile planuri de învăţământ aferente 

13 iulie 2015  
- Documente contabile: bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial 2015 şi planul 

anual de achiziţii 2015  
28 iulie 2015 

- Validare referendum privind modalitatea de alegere a rectorului (24 iulie 
2015) 

14 septembrie 2015 
- Modificare Carta – atribuţiile directorului de departament + responsabil 

program de studii – 16 septembrie 2015 s-a transmis Senatului versiunea 
finala a Cartei cu modificări 

22 septembrie 2015 
1. Validarea rezultatelor concursurilor pe posturi didactice pe perioada 

nedeterminata. 
2. Validarea rezultatelor concursurilor pe posturi pe perioada determinata pentru 

asistenţi doctoranzi. 
3. Validarea alegerilor de directori de departamente. 
4. Prelungirea activităţii asistenţilor doctoranzi la FIM si cererile de cadre didactice 

asociate la FIM. (in extrasul de PV din şedinţa Consiliului pe facultate din 14 
septembrie 2015) 

5. Solicitările venite de la Consiliul de Administraţie legate de modificarea unor taxe. 
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 Anularea taxei de arhivare a actelor de studii, in prezent de 200 
de lei, pentru: - angajaţii instituţiei şi copiii acestora - absolvenţii studiilor 
de scurtă durată (de la Colegiul Universitar de Muzică Piatra Neamţ şi I. D. 
Cluj-Napoca) care au obţinut ulterior diplome de licenţă  

 Stabilirea unei taxe de 80 de lei pentru susţinerea la AMGD a examenului 
de competenţă lingvistică pentru admiterea la doctorat.  

 Stabilirea unei taxe de 300 lei pentru examenul de licenţă la a doua 
specializare, indiferent de instituţia la care s-a obţinut prima licenţă. 

6. Cererea din partea Scolii Doctorale de modificare a taxei de abilitare pentru 
profesorii AMGD – calcul reduceri posibile. 

7. Regulamentul Bibliotecii AMGD - revizuit. 
8. Solicitarea doamnei prorector conf.univ.dr. Veronica Negreanu privind 

posibilitatea ca doctoranzii fără bursa sa presteze ore didactice în regim de 
plata cu ora precum şi păstrarea normărilor de anul trecut, inclusiv pentru 
doctoranzi. 

9. Cereri: 
- de colaborare externa: prof.univ.dr. Elena Chircev, conf.univ.dr. Elena Şorban, 

conf.univ.dr. Ecaterina Banciu, lect.univ.dr. Czumbil Bernadette si lect.univ.dr. 
Diana Barb 

- de colaborare in regim de plata cu ora in cadrul DSPP - prof.univ.dr. Maria 
Timaru 

- cererea doamnei decan a FIM prof.univ.dr. Elena Moldovan de modificare a 
Regulamentului activităţii studenţilor: obligativitatea unei prezente de minim 
80% pe semestru la disciplina Orchestra. 

 
 

AAllttee  aapprroobbăărrii::    

Management Execuţia bugetară şi Proiectul de buget (19.07.2015) – 
aprobare electronică 

Programul anual de achiziţii (19.07.2015) – aprobare 
electronică 

Validare referendum privind modalitatea de alegere a 
rectorului (24.07.2015) 

Probleme studenţeşti Validarea rezultatele alegerilor studenţeşti pentru senat şi 
consiliile facultăţilor (20.11.2014) 
fondul burselor sociale (19.10.2014) 
cuantumul burselor (19.10.2014) 

Taxe Returnarea taxei de admitere dacă candidatul nu s-a putut 
prezenta la examene din motive bine întemeiate (medicale) 
(19.10.2014) 

Modificarea taxei de susţinere a examenului de licenţă 
pentru a doua specializare (taxa pentru susţinerea 
examenului de licenţă la a doua specializare, înv. de zi, va fi 
de 300 RON, şi pentru absolvenţii primei specializări în alte 
instituţii de învăţământ) (18.06.2015) 

Cadre didactice Planul instituţional de dezvoltare profesională propus de 
facultăţi şi C.A. ca parte integrantă a proiectului „Personalul 
didactic din înv. preuniversitar şi universitar de stat – 
promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii” (22.01.2015) 
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Posturi didactice şi comisii 
concurs 

Comisiile de licenţă şi disertaţii, DSPP nivel I şi II 
(30.04.32015) 

Comisiile de admitere la studiile de licenţă şi master 
(18.06.2015) 

Normare posturi didactice Statele de funcţii  (19.10.2014) 

Formaţiunile de studii 

Normele didactice 

Programe de studii şi 
capacitatea de şcolarizare 

Planurile de învăţământ (3.09.2015) 

Structura anului universitar Structura anului univ. 2015-16 (18.06.2015) 

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice (30.04.2015) 

Graficul de desfăşurare a probelor la examenul de gr. did. II, 
sesiunea august 2015 (18.06.2015) 

Modificarea ultimului semestru la specializarea Pedagogie 
muzicală (14 săptămâni în loc de 12) şi noile planuri de 
învăţământ aferente (20.07.2016) – aprobare electronică 

DSPP normele did. (12.03.2015) 

ARACIS Rapoartele de evaluare internă (18.06.2015) 

Modificările din Planul de învăţământ previzionar la 
Pedagogie muzicală cf. standardelor Comisiei 5 (Ştiinţele 
educaţiei) (22.01.2015) 

Diverse Punctajul aferent grilei CNADTCU, Tabel 3 (12.03.2015) 
facilităţi alumni AMGD (9.07.2015) – aprobare electronică 
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IIVV..  AANN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR  22001155--22001166  ((ppâânnăă  îînn  44  ffeebb..  ––  ddaattaa  uullttiimmeeii  şşeeddiinnţţee  aa  

aaccttuuaalluulluuii  SSeennaatt))  

 

11..  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    

În perioada analizată, au avut loc 4 şedinţe, din care:   
- şedinţe ordinare (O): 4  
- şedinţe extraordinare (E):   
Din acestea, nicio şedinţă nu a fost comună cu CA 

 

PPrreezzeennţţaa  llaa  şşeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii    
La toate şedinţele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării 
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la 
şedinţe. 

 

IInnvviittaaţţii  
La şedinţele Senatului a participat un prorector şi preşedinta asociaţiei 
Studenţilor. 
 

22..  ÎÎnnddeepplliinniirreeaa  aattrriibbuuţţiiiilloorr  SSeennaattuulluuii    

((ccff..  LLEENN  11//22001111,,  CCaarrtteeii  AAMMGGDD  şşii  aa  RReegguullaammeennttuulluuii  SSeennaattuulluuii))  
  

DDooccuummeennttee,,  rreegguullaammeennttee  şşii  mmeettooddoollooggiiii  aapprroobbaattee//mmooddiiffiiccaattee::  
  

Raportul anual al Rectorului Prevăzut 
pentru 

15.02.2016 

Modificări ale CARTEI AMGD (vot electronic) 14.09.2015 

Metodologia de menţinere a titularizării pentru c.d. pensionabile 10.12.2015 

Modificarea Regulamentului alegerilor structurilor şi funcţiilor de 
conducere ca urmare a solicitării FIM, pentru a respecta întocmai 
principiul reprezentativităţii menţionat în Cartă 

20.01.2016 

  

  

  

AApprroobbăărrii  eelleeccttrroonniiccee  (cf. HS din 17.01.13 şi Regulamentului Senatului - mesaje iniţiale 
trimise de secretara Roxana Huza) 
 
9 octombrie 2015 

- Aprobare state de funcţii 2015-2016 (fără DID) 
14 octombrie 2015 

- Aprobare state de funcţii 2015-2016 (zi şi ID) 
23 octombrie 2015 

- Propunerea şcolii doctorale pt. un nou reprezentant în Senat  
26 octombrie 2015 

- Propuneri posturi didactice scoase la concurs pt. semestrul II 
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- Buletin de vot alegeri pt. un nou membru în Senat (cu 2 candidaţi 
propuşi de Şcoala Doctorală) 

30 octombrie 2015 
- Validare rezultat alegeri pt. un nou reprezentant al Şcolii Doctorale în Senat 

4 noiembrie 2015 
- Propuneri posturi care vor fi scoase la concurs pt. sem II şi documentele 

contabile care arată că doar acestea au susţinere financiară (din partea 
Consiliului de Administraţie) 

- Cerere ASAMGD reducere taxă cămin pt. studenţii străini care au un venit sub 
30 euro pe membru familie 

13 noiembrie 2015 
- Cerere prof.univ.dr. Cornel Groza de continuare a activităţii până la finele 

anului universitar – nu se fac pensionări în timpul anului  
26 noiembrie 2015  

- Structura anului universitar 2015-2016  
11 decembrie 2015 

- Aprobare comisii concursuri pe posturi didactice 
7 ianuarie 2016  

- Calendarul alegerilor 2016 şi Regulamentul pentru alegerea structurilor şi 
funcţiilor de conducere 

20 ianuarie 2016  
- Modificarea Regulamentului alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere 

ca urmare a solicitării FIM, pentru a respecta întocmai principiul 
reprezentativităţii menţionat în Cartă 

21 ianuarie 2016  
- Validarea listelor de candidaţi propuse de facultăţi şi Extensia Piatra Neamţ şi 

aprobarea buletinelor de vot pentru noii membrii ai Senatului şi ai Consiliilor 
pe facultăţi   

30 ianuarie 2016 
- Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
- Validarea alegerilor pentru structurile de conducere (Consiliile facultăţilor şi 

Senat) 
  

 

AAllttee  aapprroobbăărrii::    

Management Execuţia bugetară şi Proiectul de buget () 

Programul anual de achiziţii ()  

Probleme studenţeşti - propunerea de invalidare a candidaturii studentei Vlad 
Mihaela pentru Senat, întrucât nu poate fi prezentă la 
şedinţe (5.11.2015) 
- cerere ASAMGD de gratuitate la cazare în cămin pentru 
doi studenţi străini (5.11.2015) 
- organizarea repetiţiilor şi programului Orchestrei A. Ciolan 
(10.12.2015) 

Taxe - subvenţionarea a 4 candidaţi în vederea susţinerii 
examenului de abilitare; nominalizarea acestora va fi făcută 
de către Şcoala doctorală (10.12.2015) 

- eliminarea taxei de eliberare a duplicatelor pentru 
angajaţii AMGD (7.01.2016) 
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Cadre didactice - organizarea alegerilor pentru funcţia de membru a 
Senatului, loc rămas vacant prin pensionarea d-lui prof. 
Bocşa (8.10.2015) 
- stabilirea calendarului alegerilor 2016 (Consiliile facult., 
Senat, Rector) (7.01.2016) 

Posturi didactice şi comisii 
concurs 

- aprobare posturi didactice scoase la concurs (5.11.2015) 

Normare posturi didactice - plata - păstrată, şi în acest an universitar, la nivel de 
asistent, indiferent de gradul postului didactic (5.11.2015) 

DID - stabilirea taxelor DID (8.10.2015) 

DSPP - colocviul DSPP de admitere la gr.did. I (7.01.2016) 

- organizarea cursurilor postuniversitare DSPP (7.01.2016) 

Diplome şi DHC - acordarea titlului de DHC tenorului José Carreras 
(5.11.2015) 
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VV..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  CCOOMMIISSIIIILLOORR  SSEENNAATTUULLUUII    

Comisia pentru dezvoltarea şi perfecţionarea instituţională (CDPI), – preşedinte prof. 
univ. de. Adrian Pop – a fost creată urmând prevederii cuprinse în art. 71 al noii Carte a 
Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” (adoptată în data de 29 iun. 2011 şi elaborată ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii învăţământului nr. 1 / februarie 2011). Comisia a avut ca 
menire centralizarea ideilor privind posibile dezvoltări ale universităţii în oricare dintre 
sectoarele de activitate, elaborarea de propuneri şi fundamentări pentru astfel de iniţiative, 
precum şi un rol în controlul exercitat de Senat asupra conducerii executive şi Consiliului de 
administraţie.  

  
Comisia de etică – preşedinte prof.univ.dr. Mircea-Radu Sâmpetrean – a rezolvat cu 

operativitate sesizările primite, foarte puţine la număr, dat fiind climatul academic elevat în 
care ne desfăşurăm activitatea; au fost înaintate comisiei următoarele sesizări: memoriul 
d-nei Căpăţână Daniela privind examenul de licenţă, căruia i s-a dat un răspuns, cu 
consultarea of. juridic, sesizarea d-lui lector univ.dr. Metea Răzvan privind activitatea d-lui 
Barbu Ovidiu (26.03.2013) - rezolvare amiabilă. 

 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – preşedinte conf.univ.dr. Vera 

Negreanu, prorector, a avut o activitate complexă, continuă şi extrem de solicitantă. În 
perioada menţionată a fost asigurat controlul intern al calităţii, au fost întocmite dosarele de 
evaluare instituţională şi a programelor de studii de licenţă şi masterat. AMGD a obţinut, în 
anul 2015, pentru a doua oară, calificativul „grad de încredere ridicat”. Raportul detaliat al 
comisiei se regăseşte în Raportul rectorului. 

  

VVII..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  SSTTUUDDEENNŢŢIILLOORR--SSEENNAATTOORRII  

Studenţii aleşi în structura Senatului au avut o participare foarte bună la şedinţe, au 
făcut propuneri şi s-au implicat în rezolvarea constructivă a problemelor comunităţii 
academice; dintre propunerile studenţilor, aprobate de Senat, menţionăm:  

  



 18 

VVIIII..  CCOOLLAABBOORRAARREEAA  SSEENNAATTUULLUUII  AAMMGGDD  CCUU  SSEENNAATTEELLEE  AALLTTOORR  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢII  

CCLLUUJJEENNEE    

Preşedintele Senatului AMGD a participat la întâlnirile Preşedinţilor Senatelor 
universitare din Cluj-Napoca: 
- 24 ianuarie 2013 - UBB 

- dezvoltarea programelor interdisciplinare 
- cooperarea în proiecte de cercetare 

- 25 iunie 2013 - USAMV 
- armonizarea metodologiilor Senatelor universitare cu privire la prelungirile 

de activitate  
- implicarea în procesul de realizare a textului viitoarei Legi a Educaţiei 

Naţionale 
- cooperarea interuniversitară în Cluj-Napoca 

- organizarea unei Conferinţe naţionale/regionale a preşedinţilor Senatelor universitare 
(propunere) 

  

  

VVIIIIII..  AACCOORRDDAARREEAA  TTIITTLLUULLUUII  DDEE  DDOOCCTTOORR  HHOONNOORRIISS  CCAAUUSSAA    

Personalităţile cărora le-a fost acordat titlul de DHC al Academiei de Muzică „Gh. Dima”: 
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IIXX..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  AASSUUPPRRAA    AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIIII  SSEENNAATTUULLUUII  

  
  

  
În consecinţă, considerăm că atât preşedintele cât şi întregul Senat şi-au îndeplinit 
atribuţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului AMGD: 

--  „„PPrreeşşeeddiinntteellee  SSeennaattuulluuii  rreepprreezziinnttăă  iinntteerreesseellee  şşii  eexxpprreessiiaa  vvooiinnţţeeii  ccoommuunniittăăţţiiii  

aaccaaddeemmiiccee””  ((AArrtt..  1122--11))  şşii  eessttee  „„ggaarraanntt  aall  ddeepplliinneeii  pprriinncciippiiaalliittăăţţii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ffoorruulluuii  

ppee  ccaarree  îîll  ccoooorrddoonneeaazzăă  şşii  rreepprreezziinnttăă””  ((AArrtt..  1133))..    

--  „„SSeennaattuull  ggaarraanntteeaazzăă  lliibbeerrttaatteeaa  aaccaaddeemmiiccăă  şşii  aauuttoonnoommiiaa  uunniivveerrssiittaarrăă””  ((AArrtt..  3344--11))  

  

  

PPrreeşşeeddiinntteellee  SSeennaattuulluuii  AAccaaddeemmiieeii  ddee  MMuuzziiccăă  „„GGhh..  DDiimmaa””  CClluujj--NNaappooccaa  

PPrrooff..uunniivv..ddrr..  GGaabbrriieell  BBAANNCCIIUU  
 

 
 
 

 
Rapoarte intermediare au fost prezentat în faţa Senatului şi a Consiliului de Administraţie, în şedinţele din 
17.10.2013 şi 30.04.2015. 
Raportul final a fost prezentat în faţa Senatelor reunite, în şedinţa comună din 4.02.2016  
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AANNEEXXAA  11::  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii  --  cceennttrraalliizzaattoorr  
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AANNEEXXAA  22::  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii  ––  aapprroobbăărrii  ((eexxttrraass))    
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AANNEEXXAA  33::  ŞŞeeddiinnţţeellee  SSeennaattuulluuii  --  ddeessffăăşşuurrăăttoorr  

DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

AAnn  uunniivveerrssiittaarr  22001111--22001122 

21.02.2012 Senatele reunite plen ...   

Şedinţa de alegeri  11 Alegerea, prin vot secret, a preşedintelui 
Senatului 

2 candidaţi: G.Banciu - 8 voturi,  
Dorina Mangra - 3 voturi 

 

1.03.12 O 12  
/DGA, contabil-şef, 
administrator cămin  

- probleme organizatorice 
- stabilirea taxelor de cămin 
- funcţii care şi-au încheiat mandatul: 
preşedintele AMGD  şi secretarul ştiinţific al 
senatului (dispar şi din Carta) 
- modificări ale Cartei 
- indemnizaţii de conducere 
- indemnizaţii pentru membrii Senatului 
- diverse 

- se aprobă taxele de cămin 
- se aprobă modificări ale Cartei: preşedintele 
are drept de convocare a senatului, 
indemnizaţiile de conducere, incl. pentru 
preşedintele Senatului 

 

14.03.12 O 9 
/ rector, contabil-şef 

- desemnarea prorectorilor de către rector 
- aprobarea metodologiei de selectare prin 
concurs a decanilor 
- diverse 

-  se aprobă Metodologia de selectare prin 
concurs a decanilor 
- se aprobă calendarul concursului pentru 
funcţiile de decan 
- se aprobă un împrumut rambursabil din 
venituri proprii pentru lucrări efectuate la 
căminul AMGD 
- se alocă suma necesară reviziei pianelor 
Steinway şi Bechstein 
- se aprobă cererile de ajutor social ocazional 
de maternitate 
- se aprobă acordarea unui ajutor financiar 
unei studente 
- se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. 
Aurel Marc de continuare a activităţii 
didactice după pensionare, în baza unui 
contract individual de muncă pe perioadă 
determinată 
- se aprobă acordarea titlului onorific de 
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DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

Profesor emerit unora dintre cadrele didactice 
ale AMGD pensionate începând din 2006 sau 
decedate 

2.04.12 O 10/ 
rector conf.univ.dr. 
Vasile Jucan, prorector 
prof.univ.dr. Nelida 
Nedelcuţ 

- validarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de decan 
- aprobarea Regulamentului de cercetare şi a 
Regulamentului ID 
- aprobare regulamente editură 
- diverse 

- este validat concursul pentru funcţiile de 
decani  
- se aprobă Regulamentele de cercetare 
- se aprobă înfiinţarea Centrului de Cercetare 
şi Formare Profesională şi Regulamentul 
acestuia 
- se aprobă schimbarea denumirii 
Departamentului de Educaţie Continuă şi 
Învăţământ la Distanţă în Departament de 
Învăţământ la Distanţă şi este validat 
regulamentul acestuia 
- se aprobă numirea în funcţia de Director al 
Departamentului de Învăţământ la Distanţă a 
doamnei conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu 
- se aprobă numirea domnului lect.univ.dr. 
Ciprian Pop în funcţia de director al editurii 
MediaMusica 
- se aprobă deschiderea unui punct propriu de 
difuzare de carte 
- se aprobă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Editurii MediaMusica 

 

24.04.12 E 10/ 
decan prof.univ.dr. 
Elena Moldovan, decan 
conf.univ.dr. Elena 
Chircev 

- modificarea metodologiei de organizare a 
alegerilor pentru funcţia de director de 
departament 
- aprobarea comisiilor de licenţă şi disertaţie 
- organizarea şedinţei festive de acordare a 
titlului de profesor emerit 
- diverse 

- se aprobă modificarea Regulamentului şi 
metodologiei de desfăşurare  a alegerilor 
universitare 2011-2012, cap. II, art. 9 şi cap. III 
art. 17 pentru a permite cadrelor didactice cu 
grad minim de lector universitar să participe 
la concursul pentru ocuparea funcţiei de 
director de departament/filială 
- se aprobă comisiile de licenţă şi masterat 
propuse de facultăţile AMGD, de extensia de 
la Piatra Neamţ şi de Departamentul de 
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DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

Pregătire a Personalului Didactic 
- se reconfirmă aprobarea decernării titlului 
de Profesor Emerit al AMGD unor cadre 
didactice pensionate sau decedate 

3.05.12 O + şedinţă 
comună cu 
Consiliul de 
administraţie 

12/ 
prorector prof.univ.dr. 
Nelida Nedelcuţ 

- probleme de salarizare 
- discutarea Regulamentului de Senat 
- diverse: probleme legate de taxa de 
parcare, numirea preşedinţilor Comisiilor 
Senatului, probleme legate de taxa de 
cămin, aprobarea metodologiei de 
recunoaştere a perioadelor de studii 
petrecute în străinătate, probleme legate de 
acreditarea editurii MediaMusica, cereri 

- se aprobă prelungirea activităţii profesorilor 
pensionaţi în cursul anului universitar până la 
finalizarea acestuia 
- se votează preşedinţii Comisiilor Senatului 
(Comisia pentru dezvoltare instituţională, 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii) 
- se aprobă reducerea taxei de cămin pentru 
studenţii cazaţi în spaţiile nou amenajate, cu 
suma de 50 de lei pe lună, de la data mutării 
acestora şi până la încheierea lucrărilor de 
amenajare 
- se aprobă Metodologia de recunoaştere a 
perioadelor de studii petrecute în străinătate 
- se aprobă verificarea şi repunerea în 
funcţiune a risografului existent la editura 
MediaMusica 
- se aprobă achiziţia unui dispozitiv de sortare 
pentru editura MediaMusica, în limita 
fondurilor disponibile 
- se aprobă retipărirea revistei Lucrări de 
Muzicologie (nr. 1 şi 2 apărute în 2011) în 150 
de exemplare 
- se aprobă reducerea regiei de tipărire a 
cărţilor la editura MediaMusica de la 30% la 
15% pentru un tiraj de 150 de exemplare şi la 
10% pentru un tiraj de peste 151 de ex. 
- se aprobă manopera editurii şi costul 
atelierului de multiplicare 
- se aprobă tipărirea a zece cărţi, în vederea 
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acreditării editurii MediaMusica 
- se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. 
Aurel Marc de acordare a unei diurne pentru 
deplasarea domniei sale la Budapesta, în 
perioada 12-16 mai 2012, pentru susţinerea 
unui curs de măiestrie 
- se aprobă cererea doamnei decan a 
Facultăţii de Interpretare muzicală în ceea ce 
priveşte organizarea masterclass-ului susţinut 
de prof. Teddy Ezra pentru studenţii suflători, 
anii 1 şi 2 master, în perioada 5-8 iunie 2012, 
fără nici o obligaţie financiară din partea 
instituţiei 
- în şedinţa comună cu CA se înmânează titlul 
onorific de Profesor emerit unui nr. de 25 de 
cadre didactice 

17.05.12 E 11/ 
rector conf.univ.dr. 
Vasile Jucan, decan 
prof.univ.dr. Elena 
Moldovan 

- Prezentarea rezultatelor alegerilor pentru 
funcţiile de Director de departament la 
Facultatea de Interpretare Muzicală 
- prezentarea Planului Operaţional pe 2 ani şi 
a Planului Managerial pe 5 ani (Rector) 
- aprobarea formei finale a Regulamentului 
de Senat 
- diverse: probleme legate de taxa de 
parcare, 
numirea Comisiilor Senatului, 
aprobare comisii susţineri de doctorat, cereri 

- sunt validate rezultatelor alegerilor pentru 
funcţiile de Director de departament la 
Facultatea de Interpretare Muzicală  
- se aprobă Planul Operaţional pe 2 ani şi a 
Planului Managerial pe 5 ani (Rector) 
- se aprobă Planul strategic de cercetare 
ştiinţifică/creaţie artistică (2012-2016) al 
Facultăţii de Interpretare Muzicală şi al 
Facultăţii Teoretice, care fac parte din Planul 
Managerial 
- se aprobă Planurile de cercetare 
ştiinţifică/creaţie artistică  ale Facultăţii de 
Interpretare Muzicală şi al Facultăţii Teoretice, 
care fac parte din Planul Managerial al 
instituţiei 
- se aprobă forma finală a Regulamentului de 
Senat 
- se aprobă componenţa CEAC propusă de 
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doamna prorector Veronica Negreanu 
- este votat domnul prof.univ.dr. Mircea 
Neculce-Sâmpetrean ca preşedinte al Comisiei 
de Etică a AMGD   
Diverse: se aprobă: 

- sprijin Academia de vară - corn, dar 
nu şi plata cu ora pentru activităţi 
didactice 
- retribuirea d-nei Oana Bălan cu o 
sumă calculată la 6 ore de muncă/zi 
din banii alocaţi Erasmus 
- promovare bibliotecar-şef la gr. II şi 
bibliotecar la gr. III 
- cuantumul bursei doctorale pentru 
cei înmatriculaţi la 1 oct. 2011 
- decontarea cheltuielilor de 
deplasare şi diurna pentru 
promovarea ofertei educaţionale a 
AMGD d-lui lect.univ.dr. Ioan Pop 
- plata facturii de gaz de la căminul 
AMGD de pe str. Albac nr. 21 din 
finanţarea de bază, cu recuperare 
ulterioară 
- comisii de doctorat 
- se aprobă cererea studentului Cifor 
Darius (Facultatea de Interpretare 
Muzicală) de decontare a 
transportului dus-întors în Austria 
(aproximativ 150 euro), în urma 
desemnării sale ca participant la 
Internationale Sommer Akademie 
2012, Austria 

7.06.12 O 12/ 
decan prof.univ.dr. 

- comisia de concurs CSUD şi plata comisiei 
- comisiile de admitere (licenţă şi master) 

- se aprobă Comisia de evaluare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director CSUD şi 
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Elena Moldovan - taxe de doctorat 
- structura anului universitar 2012-2013 
- numirea Comisiilor Senatului 
- aprobarea Metodologiei privind menţinerea 
calităţii de titular în învăţământ şi/sau 
cercetare pentru cadrele didactice care 
urmează să fie pensionate în baza art. 289 
(1) din LEN 1/2011 
- diverse: aprobare comisii susţineri teze de 
doctorat, cereri 

plata membrilor ei (cu decontarea 
transportului) din venituri proprii 
- se aprobă comisiile propuse pentru 
examenul de admitere la nivel licenţă şi 
masterat 
- se aprobă taxa pentru studii doctorale 
- se aprobă structura anului universitar 2012-
2013 
- se aprobă componenţa comisiilor de Etică şi 
de Dezvoltare Instituţională  
- se aprobă comisiile pentru susţineri de teze 
de doctorat 
- susţinerea taberei de vară de la Leghia 
(prof.univ.dr. Francisc Fuchs) 
- se aprobă susţinere, din resurse proprii, 
taberei de vară Ruseşti, dar nu şi plata cu ora 
din finanţarea de bază a cadrelor didactice   
- se aprobă Metodologia privind menţinerea 
calităţii de titular în învăţământ şi/sau 
cercetare pentru cadrele didactice care 
urmează să fie pensionate în baza art. 289 
(1) din LEN 1/2011 
- se aprobă cererea doamnei prof.univ.dr. 
Victoria Nicolae de a rămâne ca titular pe post 
(conform OUG 21/2012) 
- se aprobă cererea domnului lect.univ.dr. 
Cristian Sandu de a i se recunoaşte notele 
obţinute la prima probă a examenului de 
licenţă susţinut în sesiunea iunie 2006 la 
specializarea Dirijat cor academic şi achitarea 
taxei de examen la jumătate din valoare 

19.07.12 O 12 - modificarea Metodologiei de concurs pe 
posturi didactice 
- taxe (cămin, master) 

- se aprobă modificarea Metodologiei pentru 
organizarea concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice în Academia de Muzică 
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- scoatere la concurs posturi auxiliar didactic 
(secretar şef, bibliotecar) 
- modificarea Regulamentului de cămin 
- distribuirea locurilor la Master pe 
programe de studii 
- comisiile de concurs pe post 
- structura anului universitar 
- diverse – informare: violoncelul d-lui prof. 
Petre Baciu este dat în folosinţă pt. un 
student meritoriu al AMGD  
- aprobarea comisiilor de doctorat de către 
CSUD 

„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, grila de 
verificare a îndeplinirii standardelor minimale 
reprezentând doar criteriu de departajare 
- se aprobă creşterea regiei de cămin la 400 
lei/lună 
- se aprobă scoaterea la concurs a postului de 
Secretar şef şi a unui post de bibliotecar 
temporar 
- se aprobă unele rectificări în formulările 
Regulamentului de cămin 
- se aprobă repartizarea locurilor la master în 
funcţie de numărul de absolvenţi de studii de 
licenţă promoţia 2012 
- se aprobă comisiile pentru concursurile pe 
posturi didactice (septembrie 2013) 
- se aprobă modificarea structurii anului 
universitar astfel: pentru studenţii din anii 
terminali semestrul 2 va avea doar 12 
săptămâni 
- se aprobă ca sala 20 să devină sală 
profesorală începând cu anul universitar 
2012-2013  
- se aprobă delegarea numirii comisiilor 
pentru susţinerea tezelor de doctorat 
preşedintelui CSUD 
- se aprobă cererea doamnei conf.univ.dr. 
Cipriana Gavrişiu de transfer de la 
Departamentul de Instrumente de Suflat şi 
Percuţie la Departamentul de Instrumente cu 
Claviatură şi Ansambluri Instrumentale 
- se aprobă Cererea domnului conf.univ.dr. 
Constantin Andrei  de realizare a 50 de afişe 
pentru Festivalul Internaţional de Chitară 
- se respinge cererea doamnei conf.univ.dr. 
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Iulia Cibişescu de decontare a deplasării la 
Buşteni 

6.09.12 O 8/ 
prorector conf.univ.dr. 
Veronica Negreanu 

- aprobarea planurilor de învăţământ 
- aprobarea taxei de cămin cu justificarea 
financiar-contabilă 
- aprobarea taxei de studii universitare de 
masterat 
- rediscutarea taxei de doctorat prin prisma 
legislaţiei actualizate 
- stabilirea numărului de locuri cu taxă la 
masterat (OM 4945/31.07.2012) 
- modificări ale comisiilor de admitere la 
studii de masterat 
- diverse: 

- modificarea structurii anului 
universitar (ultimul sem. = 12 săpt.) 
- aprobarea planurilor de 
învăţământ pe anul universitar 
2012-2013 
- probleme legate de 
compartimentul Bibliotecă 
- aprobarea concediilor cadrelor 
didactice pe anul universitar 2012-
2013 

- se aprobă Planurile de învăţământ pentru 
anul universitar 2012-2013 (se hotărăşte ca 

disciplina Folclor, pentru specificul zonei şi nu numai, să 
fie considerată  ca disciplină de specialitate, precum şi 
faptul că disciplina Sistemele  de educaţie  a auzului 
muzical se regăseşte prin conţinut şi finalitate în 
componenţa  programelor analitice  a disciplinelor 
 Teorie-Solfegiu-Dictat şi Sisteme  de educaţie  muzicală 
aşa cum sunt concepute la  nivelul AMGD) 
- se aprobă revizuirea taxei de cămin 
- se aprobă taxa pentru studii universitare de 
masterat 
- se aprobă parteneriatul Şcolii doctorale cu 
Fundaţia S. Toduţă 
- se aprobă plata profesorilor din alte centre 
universitare invitaţi în comisiile de concurs pe 
posturi didactice  în regim de plata cu ora la 
nivelul gradului didactic şi al funcţiei didactice, 
câte 2 ore pentru fiecare candidat examinat 
- se aprobă decontarea transportului pentru 
membrii comisiilor de concurs pe posturi 
didactice de conferenţiar care provin din alte 
oraşe 
- se aprobă modificarea structurii anului 
universitar 
- se aprobă cererile legate de bunul mers al 
Bibliotecii 

 

20.09.12 E ? - aprobarea Planului de învăţământ pentru 
studiile universitare de masterat 
- recalcularea taxei de doctorat 
- prelungirea sesiunii de admitere la studiile 
de licenţă 
- includerea unei taxe de înscriere la 

- se aprobă Planului de învăţământ pentru 
studiile universitare de masterat 
- se aprobă recalcularea taxei de doctorat 
- se aprobă prelungirea sesiunii de admitere la 
studiile de licenţă 
- se aprobă taxa de înscriere la Concursul 
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Concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice 
- reorganizarea DPPD în DSSP 

pentru ocuparea posturilor didactice 
- se aprobă reorganizarea DPPD în DSSP şi 
revizuirea Regulamentului  

27.09.12 E 8 - validarea rezultatelor concursurilor pe 
posturi didactice 
- aprobarea listei CDA şi a personalităţilor 
- contestaţia d-lui Titus Fluieraş 
- aprobarea planurilor de învăţământ pentru 
studii universitare de doctorat 2012-2013 
- diverse 

- se aprobă înfiinţarea unei comisii de 
verificare a corectitudinii Concursurilor  de 
ocupare a posturilor didactice 
- se validează rezultatelor concursurilor pe 
posturi didactice 
- se aprobă lista CDA  
- se aprobă ca, la extensia Piatra Neamţ, 
cadrele didactice asociate fără doctorat sau 
care nu sunt doctoranzi să fie încadrate pe 
posturi de asistent şi lector 
- se aprobă Planurile de învăţământ pentru 
studii universitare de doctorat 2012-2013 
- se aprobă reactualizarea taxei de doctorat 
- se aprobă transmiterea dosarelor în vederea 
acreditării programelor postuniversitare de 
formare continuă pentru: dirijor, 
instrumentist, manager artistic, cântăreţ şi 
ilustrator muzical, organizate prin Centrul de 
Cercetare, Formare şi Dezvoltare 
Profesională/Departamentul de Învăţământ la 
Distanţă, precum şi taxele şi Planurile de 
învăţământ 
- cererea d-nei Căpăţână se trimite Comisiei 
de etică 
- se aprobă ca asistenţii (dr. şi drd.) să poată 
ţine orele de curs la disciplinele individuale 
(instrument şi canto) 

 

AAnn  uunniivveerrssiittaarr  22001122--22001133   

18.10.12 O 10 - validarea concursului de Director de 
Departament la Compoziţie şi Dirijat 
- problema DPPD-ului 

- se validează concursului de Director de 
Departament la Compoziţie şi Dirijat 
- se aprobă parcurgerea comasată a modulului 
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- normare 
- contractul de management cu rectorul 
- taxa de şcolarizare pentru instrument 
secundar 
- diverse 

DSSP  
- se stabileşte norma universitară efectivă 
pentru anul 2012-2013 
- se stabileşte că Practica artistică nu se 
normează şi se concretizează prin  activităţi 
specifice ce se desfăşoară în cadrul instituţiei  
sau în afara ei 
- se aprobă taxa de şcolarizare pentru 
instrument secundar 
- se aprobă ajutor financiar pentru o studentă 
orfană 
- se propune ca persoanele care nu au 
respectat regulamentele de concurs să fie 
exceptate din comisiile de concurs (9 pentru, 
1 abţinere, nici un vot contra) 

25.10.12 E 9 (din 11) - validarea unui nou membru al Senatului 
- cuantumul burselor studenţeşti 
- diverse 

- se amână validarea unui nou membru al 
senatului  
- se aprobă anularea propunerii de 
sancţionare a celor care nu au respectat 
regulamentele de concurs 
- se aprobă aprobat schimbarea denumirii 
Comisiei de Dezvoltare Instituţională în 
Comisia de Dezvoltare şi Perfecţionare 
Instituţională.  
- se aprobă ca doamna Rodica Gavra să 
presteze activităţi didactice în regim de plata 
cu ora la DSPP 
- se aprobă cuantumul burselor studenţeşti 
pentru anul universitar 2012-2013 
- se aprobă cererile studenţilor Alexandru 
Murariu şi Koter Peter de reducere a regiei de 
cămin cu 40%, respectiv 50%, pentru 
activităţile prestate de aceştia ca vice-
preşedinte, respectiv preşedinte de cămin 
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8.11.12 O + şedinţă 
comună cu 
Consiliul de 
administraţie 

9 (din 11) - proiectul de Regulament pentru alegerea 
membrilor structurilor şi funcţiilor de 
conducere. 
- diverse 

- se aprobă Regulamentul pentru alegerea 
membrilor structurilor şi funcţiilor de 
conducere 
- se aprobă normarea şi tarifele Şcolii 
doctorale 

Semnarea 
Contractului 
de 
management 
între 
preşedintele 
Senatului şi 
rector 

6.12.12 O 10 (din 12)  - validarea rezultatelor alegerilor pentru 
Senat desfăşurate în data de 22 noiembrie. 
- analizarea cererii domnului prof.univ.dr. 
Bocsa Ioan de prelungire a activităţii 
- aprobare documente transmise de către 
Consiliul de Administraţie 
- modificări aduse Metodologiei de concurs 
pe posturi didactice 
- regulamente 
- solicitări comisia EUA pentru a 2-a vizită 

- se validează alegerile pentru Senat 
desfăşurate în data de 22 noiembrie 2012 
- se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. 
Bocsa Ioan de prelungire a activităţii 
- se aprobă modificările aduse Metodologiei 
pentru organizarea concursurilor de ocupare 
a posturilor didactice 
- se aprobă documente transmise de către 
Consiliul de Administraţie (plata cu ora la nivel 
de asistent, la maxim, plata profesorilor care 
activează în cadrul Şcolii Doctorale la nivel de 
profesor, la minim, acoperirea cheltuielilor de 
transport pentru juriul Concursului 
Internaţional de Interpretare Muzicală 
„Gheorghe Dima”, bani care vor fi recuperaţi 
ulterior, achitarea taxei de acces la Oxford 
Journals prin ANELIS) 
- se aprobă în principiu Regulamentul de 
recrutare a cadrelor didactice asociate, 
Regulamentul de acordare a burselor, 
Regulamentul de acordare şi transfer a ECTS 
şi Regulamentul de evaluare periodică a 
cadrelor didactice, rezervându-şi dreptul de a 
face modificări ulterioare 

 

17.01.13 O 11 - metodologia de plata cu ora la DID 
- exmatriculări 

- se aprobă Metodologia de plata cu ora a 
cadrelor didactice din cadrul 
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- informare cu privire la concursurile pe 
posturi didactice 
- diverse 

Departamentului de Învăţământ la Distanţă 
în conformitate cu OM 6251 din 19 noiembrie 
2012 
- se aprobă lista exmatriculărilor de la ID 
pentru neplata taxelor 
- se aprobă cererea d-lui Nemeth Istvan de 
scutire de amendă pentru întârzierea 
returnării volumelor împrumutate  
- se aprobă activităţile din cadrul proiectului 
A. Ciolan 
- se aprobă cererile editurii MediaMusica 
(stand de vânzări, exemplare distribuite la 
biblioteci) 
- se aprobă ca, în cazuri urgente, membrii 
senatului să voteze prin mail (pe adresa de 
grup a Senatului) 

21.02.13 O 12/ 
prorector conf.univ.dr. 
Veronica Negreanu,  

- aprobarea noii Metodologii pentru 
organizarea concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice în Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, în 
conformitate cu noile prevederi legislative 
- aprobarea comisiilor pentru concursurile 
de ocupare a posturilor didactice din martie 
2013 
- diverse 

- se aprobă Metodologia pentru organizarea 
concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice 
- se aprobă comisiile pentru concursurile de 
ocupare a posturilor didactice 
- se aprobă cererea de prelungire a 
contractului de muncă pe perioadă 
determinată al domnului Emil Simion, 
doctorand al AMGD, până la încheierea 
stagiului doctoral al acestuia 
- se aprobă cererea doamnei conf.univ.dr. 
Elena Chircev de a desfăşura activităţi 
didactice (în regim de plata cu ora) în cadrul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„1  Decembrie 1918” din Alba Iulia 
- se aprobă cererea doamnei asist.univ.dr. 
Diana Barb de a desfăşura activităţi didactice 
(în regim de plata cu ora) în cadrul Facultăţii 
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de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

14.03.13 O 12/ 
rector Vasile Jucan 

- discutarea noilor posturi didactice care 
urmează a fi scoase la concurs pentru 
semestrul I al anului universitar 2013-2014. 
- diverse 

- se aprobă scoaterea la concurs a posturilor 
didactice 
- se aprobă propunerea de acordare a titlului de 
Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică 
“Gheorghe Dima” domnului Lawrence Foster 
- se aprobă propunerea Consiliului Facultăţii 
Teoretice de exmatriculare a doi studenţi, 
pentru absenţe 
- se aprobă modificarea comisiei de concurs 
pentru postul de profesor, poz. 12, discipline: 
Instrument pian, studiul acompaniamentului 
pianistic (Facultatea de Interpretare Muzicală) 

şedinţă 
condusă de 
prof. Bocşa 
(preşedintele 
- absent, 
înlocuit de 
prof. Puşcaş) 

4.04.13 O 9 - validarea rezultatelor concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice 
- propuneri pentru comisiile de licenţă şi 
masterat 

- se aprobă validarea rezultatelor 
concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice 
- se aprobă comisiile de licenţă şi masterat 
- se aprobă ca nr. de ore în regim de plată cu 
ora să nu mai fie limitat (cf. Legii 92/2012) 
- reclamaţia d-lui Metea Răzvan va fi trimisă 
Comisiei de Etică 

 

25.04.13 O  10/ 
rector Vasile Jucan 

- prezentarea Raportului anual al Rectorului 
- Metodologia pentru concursul de admitere 
la studiile universitare de doctorat 
- Hotărârea Comisiei de Etică  
- diverse 

- se aprobă Raportului anual al Rectorului 
- se aprobă Raportul de evaluare internă 
pentru programele de studii universitare de 
masterat, în vederea evaluării periodice a 
ARACIS 
- se aprobă (se reconfirmă!) domeniile de 
masterat, la cererea ARACIS 
- se aprobă Metodologia pentru concursul de 
admitere la studiile universitare de doctorat 
- se aprobă înfiinţarea Centrului de cercetare 
şi creaţie artistică al Facultăţii de Interpretare 
Muzicală 

în contul lunii 
mai, cf. 
hotărârii 
Senatului 



 36 

DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

- se aprobă modificarea comisiei de licenţă a 
FT 

6.06.13 O 11/ 
rector Vasile Jucan 

- propunerile doamnei prorector 
conf.univ.dr. Vera Negreanu 
- concluzii şi propuneri privind organizarea 
activităţilor artistice/ştiinţifice în AMGD – 
prof.univ.dr. Adriana Bera 
- Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licenţă 
prin învăţământ la distanţă – anul 
universitar 2013-2014 
- adresa din partea Şcolii Doctorale cu privire 
la stabilirea taxei pentru examenul de 
abilitare 
- structura anului universitar 2013-2014 
- comisiile pentru examenul de admitere la 
studii de licenţă 
- diverse 

- se hotărăşte modificarea taxei de susţinere a 
examenului de licenţă pentru a doua 
specializare (cursuri de zi) de la 960 lei la 300 
lei (executorie începând cu data de 6 iunie 
2013) 
- se aprobă Metodologia privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licenţă 
prin învăţământ la distanţă – anul universitar 
2013-2014 
- se aprobă solicitarea Consiliului pentru Studii 
Universitare de Doctorat de stabilire a taxei 
pentru examenul de abilitare 
- se aprobă structura anului universitar 2013-
2014 
- se aprobă comisiile pentru examenul de 
admitere la studii de licenţă 
- se aprobă cererea abs. UNMB Rizea de a 
susţine examenul de licenţă la AMGD, fără 
taxă  

 

4.07.13 O 11 - solicitare pentru planificarea unei sesiuni 
speciale de licenţă pentru studenţii Erasmus 
- Regulamentul de licenţă al FIM 
- propunerea CDPI de modificare a 
Regulamentului de ocupare a posturilor 
didactice (cerinţa: doctorat în domeniul 
postului, dacă acesta este de specialitate) 
- repartizarea locurilor pentru studiile de 
licenţă şi masterat 
- graficul examenelor pentru obţinerea 
gr. did. II  
- documente ale Editurii MediaMusica 

- se aprobă planificarea unei sesiuni speciale 
de licenţă pentru studenţii Erasmus 
- se aprobă modificarea Regulamentul de 
licenţă al FIM 
- se aprobă propunerea CDPI de modificare a 
Regulamentului de ocupare a posturilor 
didactice (cerinţa: doctorat în domeniul 
postului, dacă acesta este de specialitate) 
- se aprobă repartizarea locurilor pentru 
studiile de licenţă şi masterat 
- se aprobă graficul examenelor pentru 
obţinerea gr. did. II  
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- se aprobă documentele Editurii 
MediaMusica (lista referenţilor, precizări în 
legătură cu drepturile de autor, contractele de 
editare) 

5.09.2013 E 8 - plata cu ora: cuantum plăţi 
- validarea comisiilor de examen de admitere 
(licenţă şi master) 
- informare privind noul Regulament de 
admitere la studiile universitare de doctorat 
- aprobarea organizării concursului pentru 
ocuparea posturilor de asistent-doctorand 
pe durată determinată  
- aprobarea cererilor de prelungire a 
activităţii pentru cadrele pensionabile 
(A.Marc, V. Nicolae, I. Bocşa) 
- aprobare cerere de transfer student 
Butiurcă D.A. 
- organizarea alegerilor pentru membrii-
studenţi în consiliile pe facultate şi Senat   

- se aprobă cererea Rectorului şi a Consiliului 
de Administraţie ca plata cu ora să se 
efectueze, indiferent de nivelul postului, la 
cuantumul aferent postului de asistent, nivel 
minim 
- se aprobă organizarea concursului pentru 
ocuparea posturilor de asistent-doctorand pe 
durată determinată  
- se aprobă cererilor de prelungire a activităţii 
pentru cadrele pensionabile (A.Marc, V. 
Nicolae, I. Bocşa) 
- se aprobă cererea de transfer student 
Butiurcă D.A. 
- se stabilesc responsabilităţile pentru 
organizarea alegerilor în consiliile pe facultate 
şi Senat (pentru studenţi)  

 

26.09.2013 O 12 - probleme legate de desfăşurarea alegerilor 
pentru membrii-studenţi în consiliile pe 
facultate şi Senat   
- probleme legate de deschiderea festivă a 
noului an universitar 
- validarea Concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice (F.T. şi F.I.M.) 
- aprobarea posturilor scoase la concurs 
pentru posturile de asistent-doctorand pe 
durată determinată, a Regulamentului de 
concurs şi validarea comisiile de examinare 
-  aprobarea Procedurilor pentru obţinerea 
autorizaţiei UCMR-ADA pentru comunicarea 
publică a operelor muzicale (la propunerea 

- se validează rezultatele Concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice (F.T. şi F.I.M.) 
- se aprobă lista posturilor scoase la concurs 
pentru posturile de asistent-doctorand pe 
durată determinată / se aprobă Regulamentul 
de concurs / se validează comisiile de 
examinare 
- se aprobă Procedurile pentru obţinerea 
autorizaţiei UCMR-ADA pentru comunicarea 
publică a operelor muzicale (la propunerea 
Comisiei de Dezvoltare Instituţională) 
- se aprobă propunerea de acordare a titlului 
de Doctor Honoris Causa d-lui prof. Ştefan 
Angi, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani 
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Comisiei de Dezvoltare Instituţională) 
- aprobarea propunerii de acordare a titlului 
de Doctor Honoris Causa d-lui prof. Ştefan 
Angi, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani  

(data. 24 oct. 2013, ora 12:00) 

AAnn  uunniivveerrssiittaarr  22001133--22001144  
17.10.2013 O 10+CA - prezentarea de către preşedintele 

Senatului a Raportului anual de activitate, cf. 
art. 84 (9) din Carta AMGD şi art. 12 (9) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
senatului AMGD  
- validarea rezultatelor alegerilor pentru 
desemnarea membrilor-studenţi din cadrul 
Consiliilor pe facultate şi a Senatului  

 Şedinţă 
comună cu 
Consiliul de 
Administraţie 

14.11.2013 O 8 - taxa pentru instrumentul secundar (FT) 
- modului pedagogic DID  
- diverse 

- revenirea la taxa de 2400 RON/an 
- se aprobă propunerea d-nei Cuteanu, 
director, DID, ca studenţii DID să aibă 
posibilitatea de a urma modului pedagogic în 
regim cu frecvenţă (la zi), cu taxă 
- se aprobă amânarea termenului de plată a 
taxei de modul pedagogic pentru stud. Comşa 
Bianca 
- se aprobă reducerea taxelor de cămin pentru 
preşedintele şi vicepreşedintele de cămin 
- recunoaşterea disciplinelor parcurse anterior 
în cadrul AMGD de către stud. Ţiplea Maria 
(PN)  
- se aprobă continuarea activităţii didactice 
după împlinirea vârstei de pensionare de 
către d-na prof. univ.dr. Maria Timaru, 
director DSPP, în conf. cu Regulamentul în 
vigoare elaborat de către Senat 
- se aprobă acordarea unor diplome de merit 
elevilor olimpici de la Liceul de Muzică Cluj 

 

12.12.2013 O 8 - cererea stud. Denisa Mitrică de la UNMB de - se aprobă cererea stud. Denisa Mitrică de la  
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a susţine examenul  de licenţă la AMGD 
- solicitarea FIM de sistare a bursei a stud. 
Shollo Kevin (Albania) pentru că nu s-a 
prezentat la cursuri 
- taxa modulului DSPP pentru studenţii DID  
- informări: 

- componenţă comisii abilitare 
stabilite de CNATDCU 
- angajarea prin concurs a unui 
auditor intern 
- finalizarea sălii de conferinţe 
„Vasile Herman” 

UNMB de a susţine examenul  de licenţă la 
AMGD; Consiliul FIM va hotărî dacă va 
percepe taxă candidatei 
- se aprobă solicitarea FIM de sistare a bursei 
a stud. Shollo Kevin (Albania) 
- se aprobă taxa modulului DSPP pentru 
studenţii DID, în cuantum de 704 RON/an 

16.01.2014 O 12 - aprobarea comisiilor de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice  
- modificarea comisiilor pentru examenele 
de licenţă şi a comisiilor de masterat 
- aprobarea comisiilor de absolvire a 
modulului I DSPP 
- diverse: 

- propunerea d-nei Mangra privind 
ponderea probelor la examenul de 
licenţă (FIM) 
- cererea CA DE reglementare a 
taxelor de cămin pe durata 
vacanţelor din timpul anului 
universitar  

- se aprobă comisiile de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice  
- se aprobă modificarea comisiilor pentru 
examenele de licenţă (FT şi ID) şi a comisiilor 
de susţinere a disertaţiilor de masterat 
- aprobarea comisiilor de absolvire a 
modulului I DSPP 
- diverse: 
- propunerea d-nei Mangra privind ponderea 
probelor la examenul de licenţă (FI) este 
trimisă, spre analizare, structurilor FIM 
- se aprobă cererea CA de scutire a studenţilor 
de  taxe de cămin pe durata vacanţelor din 
timpul anului universitar, inclusiv pentru 
studenţii de la extensia Piatra Neamţ  
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20.02.2014 O 11 
Contabil-şef Costel 
Stanca 
Secretar Alina Pop 

- informare asupra efectuării a unei misiuni 
de audit intern la contabilitatea AMGD şi la 
extensia Piatra Neamţ pentru stabilirea 
eficienţei didactice 
- modificarea tarifele de închiriere a Sălii de 
concerte 
- solicitarea Biroului Personal de 
transformare a două posturi de muncitori 
(ocupaţie care nu se mai regăseşte în COR) 
scenă în recuziteri 
- stabilirea, conform legii, a funcţionarului de 
securitate 
- explicaţii oferite de Departamentul 
Salarizare privind sumelor câştigate în 
instanţă de către angajaţi 
- informare despre situaţia financiară a 
instituţiei (contabil-şef Stanca) 
- informări asupra viitoarelor evaluări 
ARACIS, a standardelor şi criteriilor de 
calitate 
- precizări asupra modului de aplicare a 
regulamentului de prelungire a activităţii 
didactice a cadrelor pensionabile 
- aprobarea posturilor didactice scoase la 
concurs  
- organizarea unei sesiuni suplimentare de 
reexaminare a studenţilor de la FT 
- propunerea FIM de modificare a ponderii 
probelor la examenul de disertaţie  

- se aprobă modificarea tarifele de închiriere a 
Sălii de concerte 
- se aprobă solicitarea Biroului Personal de 
transformare a două posturi de muncitori 
(ocupaţie care nu se mai regăseşte în COR) 
scenă în recuziteri 
- se aprobă numirea d-lui DGA  Mihalca în 
funcţia de funcţionar de securitate 
- se aprobă posturile didactice scoase la 
concurs  
- se aprobă organizarea unei sesiuni 
suplimentare de reexaminare a studenţilor de 
la FT 
- se aprobă propunerea FIM de modificare a 
ponderii probelor la examenul de disertaţie 

 

13.03.2014 O 10 - validarea rezultatelor concursurilor pentru 
posturile didactice  
- modificări ale Metodologiei privind 
menţinerea calităţii de titular în învăţământ 
a cadrelor didactice pensionabile 

- se validează rezultatele concursurilor pentru 
posturile didactice  
- se aprobă modificări ale Metodologiei 
privind menţinerea calităţii de titular în 
învăţământ a cadrelor didactice pensionabile 
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- diverse: 
- exmatriculare stud. DID pentru 
neplata taxelor 
- cererea d-nei Lucia Todoran de 
reducere a taxei pentru eliberarea 
programelor analitice 
- propunerea FIM de acordare a 
titlului de DHC d-nai Maria 
Slătinaru-Nistor   

- se aprobă exmatriculare stud. DID care nu şi-
au plătit taxele 
- NU se aprobă cererea d-nei Lucia Todoran de 
reducere a taxei pentru eliberarea 
programelor analitice 
- se aprobă propunerea FIM de acordare a 
titlului de DHC d-nai Maria Slătinaru-Nistor   

17.04.2014 O 8  
Rector, prof.univ.,dr. 
Vasile Jucan 

- modificarea regulamentului de licenţă la FT 
- modificări propuse pentru completarea 
Suplimentului de diplomă 
- propunerea d-lui A. Marc, potrivit căreia în 
evaluarea cadrelor didactice să fie implicat şi 
şeful de disciplină 
- aprobarea comisiilor de licenţă şi master, 
sesiunea iunie 2014  
- normarea orelor de master 1:1 la FT (idem 
la FIM) pe motive financiare instituţionale 
- documente DID 
- documente DSPP 
- propunerea FT de acordare a titlului de 
DHC maestrului acad. Prof. univ. dr. Cornel 
Ţăranu 
- structura anului univ. 2014-15 
Prezentarea Raportului Rectorului pe anul 
2013-14 

- se aprobă modificarea regulamentului de 
licenţă la FT (absolvenţii spec. Pedagogie 
muzicală pot da admitere şi la alte programe 
de masterat din cadrul ANGD) 
- se aprobă modificările propuse pentru 
completarea Suplimentului de diplomă 
(statutul profesional = „absolvent de studii 
universitare de licenţă/masterat”) 
- se respinge propunerea d-lui A. Marc, 
potrivit căreia în evaluarea cadrelor didactice 
să fie implicat şi şeful de disciplină, aceasta 
nefiind conformă cu Carta AMGD 
- se aprobă comisiile de licenţă şi master, 
sesiunea iunie 2014  
- se aprobă normarea orelor de master 1:1 la 
FT (idem la FIM) pe motive financiare 
instituţionale, cu menţiunea hotărârea este 
valabilă doar pe perioada în care instituţia are 
probleme financiare 
- se aprobă documente DID (metodologia de 
admitere) şi mărirea taxelor de studii (IM – 
2500 RON, PM – 2300 RON)  
- se aprobă documente DSPP (modificarea 
examenului de absolvire nivel 1 şi 2) 
- se aprobă în unanimitate propunerea FT de 

Prezentarea 
Raportului 
Rectorului pe 
anul 2013-14 
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acordare a titlului de DHC maestrului acad. 
Prof. univ. dr. Cornel Ţăranu 
- se aprobă structura anului univ. 2014-15 
- Senatul a analizat şi aprobat Raportului 
Rectorului pe anul 2013-14 

15.05.2014 O 8 - comisiile de absolvire a modulului 
pedagogic 
- programul anual de achiziţii 
- cererea d-lui prof. Francisc Fuchs de 
menţinere a titularizării 
- diverse: legislaţia referitoare la deconturile 
pentru deplasare (neacordarea avansului 
pentru deplasare) 

- se aprobă comisiile de absolvire a modulului 
pedagogic 
- se aprobă programul anual de achiziţii 
- se aprobă cererea d-lui prof. Francisc Fuchs 
de menţinere a titularizării, până la sf. anului 
univ., cf. Metodologiei 
- se prezintă legislaţia referitoare la 
deconturile pentru deplasare   

Se solicită 
explicaţii 
detaliate 
asupra 
întocmirii 
Programului 
anual de 
achiziţii 

19.06.2014 O 11 
DGA Cornel Mihalca 
Cont.-şef. Costel Stanca 

- explicaţii asupra întocmirii Programului 
anual de achiziţii (DGA) 
- explicaţii cu privire la legislaţia referitoare 
la deconturile pentru deplasare (Contabil-
şef) 
- Academia Sighişoara: cererea d-lui Adrian 
Pop, director de proiect, de aprobare a 
cheltuielilor pentru participarea AMGD în 
proiect  
- comisiile de admitere licenţă şi masterat, 
propuse de facultăţi 
- comisia de absolvire a cursurilor 
postuniversitare 
- distribuţia locurilor bugetate la programele 
univ. de licenţă pentru anul univ. viitor 
- modificarea Regulamentului de licenţă al 
FT, pentru respectarea prevederilor legale 
- exmatriculări studenţi DID 
- Informări CNRED 
- informări DSPP: graficul ex. de grad II 
- informări asupra desfăşurării examenului 

- se aprobă cererea d-lui Adrian Pop, director 
de proiect, de aprobare a cheltuielilor pentru 
participarea AMGD în proiectul Academia 
Sighişoara 
- se aprobă comisiile de admitere licenţă şi 
masterat, propuse de facultăţi 
- se aprobă comisia de absolvire a cursurilor 
postuniversitare 
- se aprobă distribuţia locurilor bugetate la 
programele univ. de licenţă pentru anul univ. 
viitor 
- se aprobă modificarea Regulamentului de 
licenţă al FT, pentru respectarea prevederilor 
legale 
- se aprobă exmatriculările unor studenţi DID 
- se aprobă graficul examenelor de gr.did. II şi 
admitere la doctorat  
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de admitere la doctorat (Regulamentul şi 
calendarul admiterii)  

24.07.2014 O 10 
Rector, prof.univ.,dr. 
Vasile Jucan 
Prorector, conf.univ.dr. 
Vera Negrean 
DGA, Cornel Mihalca 

- informare asupra problemelor AMGD: 
- audit intern la extensia Piatra Neamţ 
- îmbunătăţirea procesului de învăţământ la 
extensia Piatra Neamţ  
- probleme de salarizare 
- problemele DSPP: solicitare aprobare 
pentru un program de perfecţionare a 
cadrelor didactice 
- solicitare aprobare pentru depunerea 
dosarelor de evaluare ARACIS pentru 
programele de licenţă şi pentru DSPP   
- taxele de studii: se solicită actualizarea 
acestora 
- patrimoniului AMGD (litigii) 
- execuţia bugetară şi proiectul de buget 
- taxa de şcolarizare ID 
- Regulamentul de acordare a burselor - 
modificări 
- taxa de abilitare – se solicită mărirea 
acesteia pentru acoperirea cheltuielilor 
- Regulamentul de cămin – modificări 
- Regulamentul privind sistemul de 
management al calităţii  
- cererea DECID de organizarea unei sesiuni 
suplimentare de licenţă, în septembrie, cf. 
legii 
- cereri de acordare a titlului de DHC (Orban 
Gyorgy, Christoph Meyer şi Viorel 
Munteanu) 
- diverse: cerere stud. DID de înmatriculare 
în anul II de studii 

- se aprobă cererea DSPP de înfiinţare a unui 
program de perfecţionare a cadrelor didactice 
din înv. preuniversitar 
-  se aprobă depunerea dosarelor de licenţă şi 
DSPP pentru evaluarea ARACIS  
- se aprobă modificările de taxe de studiu (înv. 
cu frecvenţă şi ID) 
 - se aprobă Execuţia bugetară şi Proiectul de 
buget 
- se aprobă modificările la Regulamentul de 
acordare a burselor  
- se aprobă modificarea taxei de abilitare  
- se aprobă modificările la Regulamentul de 
cămin  
- se aprobă Regulamentul privind sistemul de 
management al calităţii  
- se aprobă cererea DECID de organizarea unei 
sesiuni suplimentare de licenţă, în 
septembrie, cf. legii 
- se aprobă cererile facultăţilor  de acordare a 
titlului de DHC (pentru: Orban Gyorgy, 
Christoph Meyer şi Viorel Munteanu) 
- se aprobă cererea DID de înmatriculare a 
unui student în anul II de studii 
 
 
 

 

5.09.2014 O 9 - cererile de menţinere a titularizării pentru - nu se aprobă cererea prof. Fuchs Francisc de  



 44 

DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

Rector, prof.univ.,dr. 
Vasile Jucan 
Prorector, conf.univ.dr. 
Vera Negrean 
 

urm. cadre didactice pensionabile: prof. 
Fuchs Francisc, prof. Ioan Bocşa, prof. Maria 
Timaru, prof. Victoria Nicolae, prof. Aurel 
Marc 
- prezentarea Rapoartelor de autoevaluare 
ale urm. programe de studii: ASM, canto, 
ped.muz., dirijat, compoziţie, DSPP 
- identificarea unor măsuri pentru creşterea 
veniturilor proprii 
- prelungirea activităţii didactice a patru 
doctoranzi în stagiu pentru anul univ. 2014-
2015 
- scoaterea la concurs a unor posturi de 
asistent-doctorand 
- aprobarea comisiilor pentru concursurile 
de ocupare a posturilor de asistent-
doctorant  
- aprobarea comisiilor de admitere la licenţă 
şi masterat 
- repartizarea locurilor pentru programele de 
studii de la masterat 
- taxa DSPP nivel 1 
- colaborarea d-lui prof. Adrian Opre (UBB) la 
programul nivel 2 DSPP 
- Regulamentul Bibliotecii – modificări 

menţinere a titularizării 
- se aprobă cererile de menţinere a titularizării 
pentru: prof. Ioan Bocşa, prof. Maria Timaru, 
prof. Victoria Nicolae, prof. Aurel Marc 
- se aprobă Rapoartele de autoevaluare ale 
urm. programe de studii: ASM, canto, 
ped.muz., dirijat, compoziţie, DSPP 
- se aprobă prelungirea activităţii didactice a 
patru doctoranzi în stagiu (Răceu Octavia, 
Gavriş Mira, Dumitru Răsvan, Cătuna Ioana, 
Simion Emil) pentru anul univ. 2014-2015 
- se aprobă scoaterea la concurs a 12 posturi 
de asistent-doctorand 
- se aprobă comisiile pentru concursurile de 
ocupare a posturilor de asistent-doctorant 
- se aprobă comisiile de admitere la licenţă şi 
masterat 
- se aprobă repartizarea locurilor pentru 
programele de studii de la masterat 
- se aprobă taxa DSPP nivel 1 
- se aprobă cererea DSPP de colaborare cu d-
lui prof. Adrian Opre (UBB) la programul nivel 
2 
- se solicită dir. bibliotecii detalii despre 
modificările aduse la regulament 

25.09.2014 E 9 - aprobarea Statelor de funcţii 
- prelungirea stagiului doctoral, cu plată 
(propunere CSUD) 
- scoaterea la concurs a unor posturi de 
asistent-doctorand 
- aprobarea comisiilor de concurs pentru 
posturile de asistent-doctorand 
- aprobarea CDA 
- validarea concursurilor de ocupare a 

- se aprobă Statele de funcţii pentru anul univ. 
2014-15 
- se aprobă modificarea Regulamentului Şcolii 
doctorale, prin permiterea prelungirii stagiului 
doctoral, cu plată (propunere CSUD) 
- se aprobă scoaterea la concurs a unor 
posturi de asistent-doctorand 
- se aprobă comisiile de concurs pentru 
posturile de asistent-doctorand 
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posturilor didactice 
- propunerea FIM de suplimentare cu 1 loc a 
capacităţii de şcolarizare  
- propunerea consiliului FIM de modificare a 
Regulamentului de masterat  
- cererea prorectorului cu înv. de normare a 
asistenţilor-doctoranzi (11-16 ore)  
- cerere de acordare a titlului de DHC d-nei 
Angela Gheorghiu  
- Regulamentul Bibliotecii – modificări 
Diverse: 
- cerea d-nei Iulia Merca de prelungire a 
stagiului doctoral  
- cererea stud. Ardelean Florin de menţinere 
pe locurile bugetate în anul univ. următor 
- cererea stud. Săsărman Diana, admisă pe 
locuri bugetate, de a fi înmatriculată pe 
locurile cu taxă (pentru a putea urma 
cursurile UMF în regim bugetat) 
- cererea stud. Iancu Rebeca de a fi 
transferată de la FIM la ID 
- cererea de acordare a titlului de DHC d-lui 
Nicholas Cook 
- cererea conducerii filialei Piatra-Neamţ ca 
asist. dr. Ligia Ghilea să efectueze 3 ore de 
curs 
- cererea DID de aprobare a remunerării în 
regim de plată cu ora a CDA 
- cererea DID ca sud. ID să parcurgă 
programul de pregătire psihopedagogică 
- modificarea structurii anului universitar 
prin includerea unei perioade de pregătire a 
licenţei (8-14 iunie) 
- validarea rezultatelor concursului pentru 

- se aprobă lista CDA 
- se validează concursurile de ocupare a 
posturilor didactice 
- se aprobă, prin asumarea răspunderii,  
propunerea FIM de suplimentare cu 1 loc a 
capacităţii de şcolarizare (pentru buna 
desfăşurare a procesului de învăţământ) 
- se aprobă propunerea consiliului FIM de 
modificare a Regulamentului de masterat  
- se aprobă cererea prorectorului cu înv. de 
normare a asistenţilor-doctoranzi (11-16 ore)  
- se aprobă cererea de acordare a titlului de 
DHC d-nei Angela Gheorghiu  
- se aprobă modificările la Regulamentul 
Bibliotecii  
Diverse: 
- se aprobă cerea d-nei Iulia Merca de 
prelungire a stagiului doctoral  
- se respinge cererea stud. Ardelean Florin de 
menţinere pe locurile bugetate în anul univ. 
următor (a parcurs deja, în regim de 
gratuitate, un program de studii) 
- se aprobă cererea stud. Săsărman Diana, 
admisă pe locuri bugetate, de a fi 
înmatriculată pe locurile cu taxă (pentru a 
putea urma cursurile UMF în regim bugetat) 
- se aprobă cererea stud. Iancu Rebeca de a fi 
transferată de la FIM la ID 
- se aprobă cererea de acordare a titlului de 
DHC d-lui Nicholas Cook 
- se aprobă cererea conducerii filialei Piatra-
Neamţ ca asist. dr. Ligia Ghilea să efectueze 3 
ore de curs (pentru buna desfăşurare a 
procesului de învăţământ) 
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ocuparea posturilor de asistenţi-doctoranzi - se aprobă cererea DID de remunerare în 
regim de plată cu ora a CDA 
- se aprobă cererea DID ca stud. ID să 
parcurgă programul de pregătire 
psihopedagogică 
- se aprobă modificarea structurii anului 
universitar prin includerea unei perioade de 
pregătire a licenţei (8-14 iunie) 
- validarea rezultatelor concursului pentru 
ocuparea posturilor de asistenţi-doctoranzi se 
va realiza prin vot electronic (concursul nu a 
fost finalizat la data şedinţei senatului) 

AAnn  uunniivveerrssiittaarr  22001144--22001155 

19.10.2014 O 8 - anularea Deciziei nr. 40/1.10.2009 – art. 2 
privind salarizarea pers. did. în funcţie de 
punctajul obţinut la evaluarea anuală 
- aprobarea statelor de funcţii (se va vota 
includerea sau nu a studenţilor cu taxă în 
statele de funcţii) 
- aprobarea Planurilor de învăţământ 
- aprobarea formaţiunilor de studii 
- aprobarea normelor didactice 
- fondul burselor sociale şi cuantumul 
burselor 
- returnarea taxei de admitere la studii 
- introducerea în Carta AMGD a DSPP 
- diverse: - cerere stud. Moscaliuc Victor de 

înscriere la niv. 1 DSSP 
                 - cerere  stud. Bindea Alexandra de 

înscriere la niv. 1 DSPP în regim cu 
taxă 

                - cererea stud. Danifeld de ajutor 
financiar pentru participare la un 
concurs internaţional de 

- se aprobă Anularea Deciziei nr. 
40/1.10.2009, art. 2 privind salarizarea pers. 
did. în funcţie de punctajul obţinut la 
evaluarea anuală 
- se aprobă Statele de funcţii (studenţii cu 
taxă NU vor fi incluşi în Statele de funcţii) 
- se aprobă Planurile de învăţământ (cu 
modificări: la I.D. disciplinele fundamentale 
vor avea seminarii şi nu l.p.) 
- se aprobă formaţiunile de studii 
- se aprobă normele didactice (la studiile de 
masterat, normarea se face 1:1, iar plata cu 
ora se face la nivel de asistent) 
- se aprobă ca fondul burselor sociale va fi de 
15%, la propunerea asociaţiei studenţilor 
- se aprobă cuantumul burselor: 300 RON 
bursa de studii, 350 RON bursa de merit, 250 
RON bursele sociale, la propunerea asociaţiei 
studenţilor 
- se aprobă returnarea taxei de admitere dacă 
candidatul nu s-a putut prezenta la examene 
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interpretare (max. 300 EUR) 
 
 

din motive bine întemeiate (medicale)  
- se aprobă introducerea în Carta AMGD a 
DSPP (fosta DPPD fusese scoasă din Cartă la 
cererea expresă a Ministerului Educaţiei) 
- diverse: - se aprobă plata cu ora pt. d-l 

Pantea (2 săpt. / 4 ore-zi)  
                 - se aprobă cererile studenţilor 

Moscaliuc Victor, Bindea Alexandra, 
Danifeld 

20.11.2014 O 8 - validarea rezultatelor alegerilor studenţeşti 
pentru senat şi consiliile facultăţilor 
- modificarea Regulamentului bibliotecii 
- propunerea de acordare a titlului de DHC 
d-lui J.-J- Nattiez  
- cererea sindicatului de a avea un 
reprezentant care să participe la şedinţele 
Senatului 
- probleme legate de disciplinele din Planul 
de învăţământ 
- diverse:- cererea stud. Lupaşcu Luminiţa pt. 

ajutor de maternitate 
               - cereri ale cadrelor didactice de 

colaborare cu alte instituţii de 
învăţământ superior (Chircev, Barb, 
Beke) 

- sunt validate rezultatele alegerilor 
studenţeşti pentru senat şi consiliile 
facultăţilor 
- se aprobă modificarea Regulamentului 
bibliotecii 
- se aprobă propunerea de acordare a titlului 
de DHC d-lui J.-J- Nattiez  
- se aprobă cererea sindicatului de a avea un 
reprezentant care să participe la şedinţele 
Senatului (d-l lector Ghişa Lucian) 
- probleme legate de disciplinele din Planul de 
învăţământ: se hotărăşte amânarea unei 
hotărâri în ceea ce priveşte introducerea 
disciplinei „instrument istoric” în planul de 
învăţământ 
- diverse:- se aprobă cererea stud. Lupaşcu 

Luminiţa pt. ajutor de maternitate 
               - se aprobă cererile unor cadre 

didactice de colaborare cu alte 
instituţii de învăţământ superior 
(Chircev, Barb, Beke) 

 

18.12.2014 O 9 - informare: prezentarea materialului trimis 
de conducerea AMGD Curţii de conturi în 
care sunt detaliate măsurile de remediere a 
problemelor constatate în urma controlului 

- se aprobă oferta TCI pentru reparaţiile la 
clădirea AMGD (ofertă aprobată de Consiliul 
de Administraţie) – în condiţiile legii 
Diverse:- nu se aprobă cererea stud. Narcisa 
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efectuat în per. iunie-iulie 2014 
- prezentarea ofertei TCI pentru reparaţiile la 
clădirea AMGD (ofertă aprobată de Consiliul 
de Administraţie) 
Diverse:- cererea stud. Narcisa Opriş de 

anulare a amenzii primite din parte 
Bibliotecii 

                - organizarea colocviului de 
admitere la gr. Did. I (2 feb. 2015) 

               - exmatricularea unor studenţi ID 
pentru neplata taxelor de studii 

Opriş de anulare a amenzii primite 
din parte Bibliotecii 

                - se aprobă data la care va fi 
organizat colocviului de admitere la 
gr. Did. I (2 feb. 2015) 

               - se aprobă exmatricularea unor 
studenţi ID pentru neplata taxelor de 
studii 

22.01.2015 O 12 - modificări în Planul de învăţământ 
previzionar la Pedagogie muzicală cf. 
standardelor Comisiei 5 (Ştiinţele educaţiei) 
- Planul instituţional de dezvoltare 
profesională propus de facultăţi şi C.A. ca 
parte integrantă a proiectului „Personalul 
didactic din înv. preuniversitar şi universitar 
de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii” 
- diverse: - comisia de admitere la colocviul 

de gr. I seria 2015-17 
                 - cererea d-nei Cibişescu (??) 
                 - cererea stud. Ana Maria Lup (??) 

- se aprobă modificările din Planul de 
învăţământ previzionar la Pedagogie muzicală 
cf. standardelor Comisiei 5 (Ştiinţele 
educaţiei) 
- se aprobă Planul instituţional de dezvoltare 
profesională propus de facultăţi şi C.A. ca 
parte integrantă a proiectului „Personalul 
didactic din înv. preuniversitar şi universitar 
de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii” 
- diverse: - se aprobă:  
                 - comisia de admitere la colocviul de 

gr. I seria 2015-17 
                 - cererea d-nei Cibişescu (??), 

condiţionat de avizul favorabil al C.A. 
                 - cererea stud. Ana Maria Lup 

 

26.02.2015 O 11 - informare: prezenţa Curţii de conturi în 
instituţie 
- informare: problemele financiare ale 
AMGD 
- discuţie prealabilă despre cererile c.d. 
pensionabile de prelungire a activităţii 
didactice în anul univ. 2015-16 
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- discuţii despre dezideratul remunerării 
persoanelor care întocmesc dosare ARACIS 

12.03.2015 O 12 
Rector, prof.univ.dr. 
Vasile Jucan 
Membrii C.A. 
Directorii de 
departament 

- informare a Rectorului privind problemele 
instituţiei 
- discuţii despre taxa de abilitare 
- contractul instituţional 
- diverse: - grila CNADTCU – Tabel 3 
                 - solicitare din partea DSPP privind 

normarea 
                - cereri ale c.d. de continuare a 

colaborării cu alte instituţii de înv. 
(E. Banciu, E. Şorban) 

- se hotărăşte ca discuţia finală despre cererile 
c.d. pensionabile de prelungire a activităţii 
didactice în anul univ. 2015-16 să se 
desfăşoare în primele zile ale lunii septembrie 
- se aprobă punctajul aferent grilei CNADTCU, 
Tabel 3 
- se aprobă normarea propusă la DSPP 
- se aprobă cererile de continuare a 
colaborării cu alte instituţii de înv. 

 

30.04.2015 O ? 
Rector, prof.univ.dr. 
Vasile Jucan 
 

- demisia doamnei prof. univ. dr. Dorina 
Mangra şi numirea d-lui prof. univ. dr. 
Nicuşor Silaghi ca membru al Senatului (cf. 
prevederilor Cartei) 
- prezentarea Raportului anual de către 
Rector 
- prezentarea de către preşedintele 
Senatului a Raportului anual de activitate, cf. 
art. 84 (9) din Carta AMGD şi art. 12 (9) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
senatului AMGD  
- diverse: - proiectul la care este invitată 

Orchestra studenţilor (Franţa, 
august 2015) 

                - Metodologia de admitere la ID 
                - Comisiile de licenţă şi disertaţii, 

DSPP nivel i ŞI ii 
                - calendarul concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice 
                 - cererea de acordare a titlului de 

DHC d-lui Alexander Mullenbach 

- se aprobă Raportul anual al rectorului 
- se aprobă participarea Orchestrei studenţilor 
în proiectul din Franţa (august 2015)  
- se aprobă Metodologia de admitere la ID 
- se aprobă Comisiile de licenţă şi disertaţii, 
DSPP nivel i şi II 
- se aprobă calendarul concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice 
- se aprobă cererea de acordare a titlului de 
DHC d-lui Alexander Müllenbach 
 
 

Prezentarea 
Raportului 
anual de 
către Rector 
Prezentarea 
de către 
preşedintele 
Senatului a 
Raportului 
anual de 
activitate 

În luna mai, Senatul nu s-a întrunit 
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18.06.2015 O 8 - comisiile de admitere la studiile de licenţă 
şi master 
- structura anului univ. 2015-16 
- graficul de desfăşurare a probelor la 
examenul de gr. did. II 
- actualizarea Regulamentelor instituţiei 
- Rapoartele de evaluare internă 
- Regulamentul de admitere la Doctorat 
- cererile prof. I. Haplea şi conf. D. Haplea de 
prelungire a activităţii până la sf. anului univ. 
- taxa de licenţă pentru a doua specializare 
- planificarea referendumului pentru 
stabilirea modalităţii de alegere a rectorului 
în 2016 
- probleme de etică: d-l Bocşa solicită 
prevederi exprese ale Codului de Etică în 
legătură cu loialitatea faţă de instituţie şi 
caturile de denigrare a acesteia 

- se aprobă comisiile de admitere la studiile de 
licenţă şi master 
- se aprobă structura anului univ. 2015-16 
- se aprobă graficul de desfăşurare a probelor 
la examenul de gr. did. II, sesiunea august 
2015 
- se aprobă formele actualizate ale 
Regulamentelor instituţiei 
- se aprobă Rapoartele de evaluare internă 
- se reconfirmă Regulamentul de admitere la 
Doctorat 
- se aprobă cererile prof. I. Haplea şi conf. D. 
Haplea de prelungire a activităţii până la sf. 
anului univ. (prelungirea activităţii este 
automată, cf. metodologiei) 
- se aprobă modificarea taxei de susţinere a 
examenului de licenţă pentru a doua 
specializare (taxa pentru susţinerea 
examenului de licenţă la a doua specializare, 
înv. de zi, va fi de 300 RON, şi pentru 
absolvenţii primei specializări în alte instituţii 
de învăţământ) 
- se aprobă susţinerea referendumului pentru 
stabilirea modalităţii de alegere a rectorului în 
2016 la 24 iulie 

 

24.07.2015 O 8 - dosare prelungire activitate pensionabili 
- Planul de învăţământ Pedagogie muzicală 
- comisie admitere master FT 
- cereri 

- se hotărăşte ca votul din septembrie pentru 
stabilirea pensionărilor să fie secret 
- se introduce disciplina „pian” în Planul de 
învăţământ al programului de studii 
Pedagogie muzicală (FT) 
- se aprobă urm. cereri: 

- organizarea unei sesiuni de 
finalizare a studiilor la D.I.D. în sept. 
2015 
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- lista donaţiilor Editurii MediaMusica 
- cererea de prelungire a activităţii 
d-nei Doina Haplea (se face automat, 
până la finele anului universitar) 

3.09.2015 O 8 - discutarea şi votarea cererilor de prelungire 
a activităţii pentru c.d. pensionabile  
- planurile de învăţământ pe anul universitar 
2015/2016 – zi şi ID 
- lista cadrelor didactice asociate la DID 
- organizarea cursurilor din cadrul 
Departamentului de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic la specializarea Pedagogie 
muzicală din cadrul Departamentului de 
Învăţământ la Distanţă 

- în urma votului secret al membrilor 
Senatului, s-a hotărât ca, din motive 
financiare, să nu se aprobe nicio cerere de 
prelungire a activităţii cadrelor didactice 
pensionabile; se menţionează faptul că prof. 
FIM nu au avut cereri şi dosare depuse la 
Senat în acest sens. 
- se aprobă planurile de învăţământ pe anul 
universitar 2015/2016 – zi şi ID 
- se aprobă lista cadrelor didactice asociate la 
DID 
- se aprobă organizarea cursurilor din cadrul 
Departamentului de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic la specializarea Pedagogie 
muzicală din cadrul Departamentului de 
Învăţământ la Distanţă (Orele de curs din 
planul de învăţământ se vor organiza modular, 
în perioade intensive (lucrările practice se vor 
organiza conform standardelor DID în 
activităţi tutoriale şi teme de control) 

 

AAnn  uunniivveerrssiittaarr  22001155--22001166 

8.10.2015 O 8 - organizarea alegerilor pentru funcţia de 
membru a Senatului, loc rămas vacant prin 
pensionarea d-lui prof. Bocşa 
- stabilirea taxelor DID 
- cerere colaborare Univ. Oradea 
- examenele de abilitare 
- taxa pentru studiile de licenţă la FT – 
programul de studii Pedagogie muzicală, 
după introducerea disciplinelor DSPP în 

- sunt organizate alegerile pentru locul din 
senat şi este aprobată comisia electorală 
- sunt aprobate noile taxe DID, propuse de CA 
- este aprobată cererea d-lui Beke Istvan de 
colaborare cu Univ. din Oradea 
- s-a discutat propunerea d-lui rector de 
subvenţionare a taxei de abilitare pentru 
candidaţii AMGD; este solicitată o procedură 
de selecţia a candidaţilor. 

 



 52 

DDaattaa  FFeelluull  şşeeddiinnţţeeii  

((OO  //  EE))  
NNrr..  pprreezzeennţţii  //  

iinnvviittaaţţii  
OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  HHoottăărrâârrii  OObbss..  

Planul de învăţământ. - este solicitată o explicaţie din partea 
contabilităţii privind modalitatea de plată a 
prof. care predau disciplinele DSPP incluse în 
Planul de învăţământ al spec. Pedagogie 
muzicală. 

5.11.2015 O 8 - propunerea de invalidare a candidaturii 
studentei Vlad Mihaela pentru Senat, 
întrucât nu poate fi prezentă la şedinţe. 
- propuneri posturi didactice scoase la 
concurs  
- cuantumul platei cu ora 
- propunere de acordare a titlului de DHC 
tenorului José Carreras. 
- cerere ASAMGD de gratuitate la cazare în 
cămin pentru doi studenţi străini 

- se aprobă invalidarea studentei alese şi 
numirea următoarei persoane de pe listă, în 
ordinea numărului de voturi. 
- se hotărăşte ca posturile didactice propuse 
de facultăţi să fie scoase la concurs şi să fie 
publicate în MO, cu amendamentul că, pentru 
semestrul al II-lea al anului univ. în curs vor fi 
organizate concursuri doar pentru acele 
posturi pentru care există finanţare. 
- se hotărăşte ca plata cu ora să fie păstrată, şi 
în acest an universitar, la nivel de asistent, 
indiferent de gradul postului didactic. 
- se aprobă acordarea titlului de DHC 
tenorului José Carreras. 
- se aprobă cererea ASAMGD dar nu în condiţii 
de confidenţialitate. 

 

10.12.2015 O 9 - Metodologia de menţinere a titularizării 
pentru c.d. pensionabile – precizări. 
- examene de abilitare – aprobări 
subvenţionare. 
- organizarea repetiţiilor şi programului 
Orchestrei A. Ciolan. 
- aprobarea organizării concursului pentru 
unele din posturile publicate  
- taxa de arhivare a actelor de studii 
Cerere de scutire a taxei de arhivare 
(Darabont Örs) 

- se aprobă includerea în Metodologia de 
menţinere a titularizării pentru c.d. 
pensionabile a unui articol care precizează că 
nu se fac pensionări în timpul anului 
universitar, iar prelungirile se fac automat (cf. 
hotărârii anterioare a senatului). 
- la recomandarea rectorului şi a CA, se 
aprobă subvenţionarea a 4 candidaţi în 
vederea susţinerii examenului de abilitare; 
nominalizarea acestora va fi făcută de către 
Şcoala doctorală. 
- se aprobă programul comasat de repetiţii al 
Orchestrei A. Ciolan. 
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- se aprobă organizarea concursului pentru 
unele din posturile publicate (nominalizate de 
către CA) 
- se hotărăşte ca taxa de arhivare a actelor de 
studii să se aplice la doi ani de la absolvire, dar 
cu obligativitatea anunţării absolvenţilor. 
- se aprobă cererea de scutire a taxei de 
arhivare a abs. Darabont Örs, întrucât la data 
absolvirii această nu exista această taxă. 

7.01.2016 O 11 
Invitată: preşedinta 
ASAMGD – stud. Al.Jurje 

- stabilirea calendarului alegerilor 2016 
(Consiliile facult., Senat, Rector) 
- Comisiile electorale 
- diverse: 

- eliminarea taxei de eliberare a 
duplicatelor pentru angajaţii AMGD 
- colocviul DSPP de admitere la 
gr.did. i 
- organizarea cursurilor 
postuniversitare DSPP  
- modificarea art. 59 din 
Regulamentul de alegeri a cadrelor 
de conducere,  

 

- este aprobat calendarul alegerilor 2016 
(Consiliile facult., Senat, Rector), care va fi 
postat pe site-ul AMGD. 
- se stabileşte ca persoanele care vor face 
parte din Comisiile electorale să fie stabilite 
după consiliile profesorale ale facultăţilor 
- se aprobă eliminarea taxei de eliberare a 
duplicatelor pentru angajaţii AMGD 
- se aprobă data susţinerii colocviului DSPP de 
admitere la gr.did. i 
- se aprobă organizarea cursurilor 
postuniversitare DSPP, cu respectarea 
legislaţiei.  
- se aprobă modificarea art. 59 din 
Regulamentul de alegeri a cadrelor de 
conducere, ceea ce permite preşedintelui 
ASAMGD să voteze. 

 

4.02.206 Senatele reunite 9+12 Raportul Preşedintelui Senatului   

Senatul nou ales 12 Alegerea preşedintelui prin vot secret În urma votului secret, domnul prof.univ.dr. 
Gabriel Banciu a fost ales preşedinte al 
senatului, 12 voturi 

 

  


