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ACADEMIA DE MUZICĂ „GH. DIMA” CLUJ-NAPOCA 

ȘCOALA DOCTORALĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” 

 

 

REGULAMENT  PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE  

LA STUDII UNIVERSITARE DE  DOCTORAT 

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 

 

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (LEN); 

- Codul studiilor universitare de doctorat – HG 681/2011 publicată în Monitorul Oficial 

551/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- OMEN 3473/2017 - Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini 

începând cu anul universitar 2017-2018; 

- OMEN 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

in ciclurile de studii universitare de licență, de master și doctorat; 

- OMEN 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la OMEN 6102/2016; 

- Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de 

doctorat; 

- Regulamentul Școlii Doctorale „Sigismund  Toduță”. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare 

oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (AMGD); scopul acestora constă în 

dezvoltarea competențelor în realizarea cercetării științifice/creației artistice.  

Art. 2.  Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din 

Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor, ceea ce asigurară 

capacitatea de inserție pe piața muncii înalt calificate.  

Art. 3. Studiile universitare de doctorat se desfășoară în limba română sau într-o limbă de 

circulație internațională. 

Art. 4.  AMGD organizează și desfășoară prin Școala Doctorală  (SD) programe de tip doctorat 

științific și doctorat profesional, conform cu art. 158 alin. 6 lit. (a) și (b) din LEN. 

Art. 5. (1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu 

frecvență, cu frecvență redusă, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi 

de studii) sau în regim cu taxă.  

(2)  Candidații care au beneficiat total sau parțial de finanțare din fonduri publice pentru 

studiile universitare de doctorat au obligația să declare acest lucru la înscriere. Un candidat 
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admis poate beneficia de o singură finanțare din fonduri publice pentru o durată normală a 

studiilor universitare de doctorat.  

Art. 6. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat științific se conferă diploma și titlul 

de doctor în muzică, corespunzător acronimului Dr. (conform LEN, art. 169 alin. 2). În urma 

finalizării studiilor universitare de doctorat profesional se conferă diploma și titlul de doctor 

în muzică, corespunzător acronimului Dr.P. (conform LEN, art. 169 alin. 3). 

 Art. 7.  Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat 

în conformitate cu metodologia-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de 

învățământ superior din România, elaborată anual de Ministerul Educației Naționale (MEN), 

și cu reglementările proprii ale AMGD.  

Art. 8.  Pot participa la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenți ai 

studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau 

de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară 

aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master 

în specialitate.  

Art. 9. Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) împreună cu 

secretariatul  CSUD și al SD precizează actele necesare înscrierii la concursul de admitere la 

doctorat, lista lor fiind inclusă în prezentul Regulament și afișată atât la sediul AMGD cât și pe 

site-ul   instituției.  

Art. 10. Consiliul SD și conducătorii de doctorat stabilesc probele de concurs, modalitățile de 

examinare și notare, criteriile de evaluare și standardele pentru admiterea la studiile 

universitare de doctorat. Acestea sunt detaliate în Cap. V, art. 23 al prezentului regulament și 

vor fi făcute publice cu cel puțin șase luni înaintea desfășurării concursului. 

Art. 11. Candidații sunt obligați să respecte regulamentul concursului de admitere. 

Art. 12. Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare și de selecție a 

candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă a acestora.  

 

II . ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

Art. 13. Înscrierea candidaților pentru concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență 

și cea de masterat. 
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Art. 14. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sunt: 

(1) pentru cetățenii români, etnici români și cetățeni români cu domiciliul în străinătate1 cu 

studiile de licență2/ masterat efectuate în România: 

- cerere tip de înscriere cu menționarea domeniului, tipului și  formei  de 

doctorat și opțiunea privind conducătorul de doctorat; 

- CV profesional, conform art. 15, pct.1 din prezentul regulament (Anexa 4); 

- CV european; 

- proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care 

candidează, în format tipărit (5 exemplare și un exemplar în format electronic  

pdf); 

- lista lucrărilor științifice, creațiilor artistice și/sau repertoriul interpretativ;  

- certificatul de naștere (original și copie); 

- buletin/carte de identitate (original și copie); 

- certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui (original și copie); 

- diploma de bacalaureat (original și copie); 

- diploma de licență și foaia matricolă corespunzătoare (original și copie); 

- diploma de masterat și foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaților 

care au absolvit acest nivel universitar (original și copie); 

- certificat de competență lingvistică3 (original și copie); 

- chitanța care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere 

(cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei); 

- dosar plic. 

 (2) Se vor depune 2 dosare cu același conținut dintre care unul va fi copia celui care conține 

actele originale. Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de persoana 

desemnată în acest sens.  

(3) Diplomele și foile matricole corespunzătoare pot fi înlocuite, în cazul absolvenților din anul 

universitar când are loc concursul de admitere la doctorat, cu adeverințe în care este 

menționată media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul 

că nu a fost eliberată diploma. 

(4) La admiterea în  ciclul de studii universitare  de doctorat pot participa și cetățenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 

Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv 

în ceea ce privește taxele de școlarizare. Dosarul de concurs va conține documentele precizate 

la art. 14 (1). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza 

de către direcția de specialitate din cadrul MEN înainte de înscrierea candidaților la concursul 

                                                 
1 Candidați din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica 
Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară și Diaspora. 
2  Vezi Art. 8 din prezentul regulament. 
3 Testarea competenței pentru limbile engleză și italiana se poate face și la AMGD în zilele de 3 și 4 septembrie  
2019. 
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de admitere. În acest scop candidații vor prezenta la  secretariatul SD dosarul de înscriere până 

la data de 15 iulie 2019. 

(5) Pentru cetățenii străini din state terțe UE (non UE):  

- cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, 

în două exemplare (Anexa 5.2.); 

- CV profesional, conform art. 15, pct.1 din prezentul regulament (Anexa 4); 

- proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, 

în format tipărit (5 exemplare și un exemplar în format electronic); 

- lista lucrărilor științifice, creațiilor artistice și/sau repertoriul interpretativ;  

- diploma de bacalaureat (sau echivalentă) - copie și traducere legalizată, în două 

exemplare; 

- diploma de licență (sau echivalentă) -  copie și traducere legalizată, în două 

exemplare; 

- diploma de master (sau echivalentă) - copie și traducere legalizată, în două 

exemplare; 

- foile matricole (suplimente la diplomă) aferente studiilor efectuate – cópii și traduceri 

legalizate; 

- certificatul de naștere – copie și traducere legalizată, în două exemplare; 

- copia pașaportului – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea 

de acceptare la studii; 

- un document de la serviciul consular al țării de proveniență a candidatului, din care 

să rezulte grafia corectă a numelui acestuia cu caractere latine; 

- certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că 

persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- certificat de competență lingvistică (cu recunoaștere internațională, obținut în ultimii 

doi ani); 

- certificat care atestă cunoașterea limbii române sau diploma de absolvire a cursului 

pregătitor de limba română;  

- declarație prin care a luat la cunoștință că, în cazul în care actele se dovedesc 

necorespunzătoare, va fi exmatriculat fără restituirea taxelor de școlarizare achitate; 

- chitanța care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere (cuantumul taxei 

de înscriere este de 250 lei) ; 

- dosar plic. 

(6) Cetățenii străini din state terțe UE vor depune dosarul de candidatură la secretariatul SD 

până la data de 15 iulie 2019. 
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III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  

Art. 15.  Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat constă în trei probe, după 

cum urmează: 

1. Evaluarea CV-ului profesional, pe baza tabelului din Anexa 4 (proba se notează cu 

ADMIS / RESPINS și reprezintă un criteriu de departajare a candidaților în caz de medii 

egale) 

2. Istoria muzicii / istoria spectacolului muzical-teatral - probă scrisă 

Tematica este defalcată pe subdomenii/direcții de cercetare și este detaliată în 

Anexa 1. Pe baza tematicii, cu 48 de ore înainte de proba scrisă, vor fi afișate câte 3 

subiecte pentru fiecare subdomeniu / direcție de cercetare; în ziua desfășurării probei 

scrise, subiectele (câte unul pentru fiecare subdomeniu / direcție de cercetare) vor fi 

stabilite prin tragere la sorți. 

3. Susținerea proiectului de cercetare doctorală 

Proiectul de cercetare va fi redactat în limba română conform recomandărilor de 

tehnoredactare anexate (Anexa 3) și va fi depus spre evaluare în 5 exemplare tipărite 

și un exemplar în format electronic (pdf), odată cu înscrierea la concursul de admitere.  

Susținerea va consta în scurta prezentare a proiectului de către candidat într-una din 

următoarele limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, italiană 

(maximum 10 minute), urmată de întrebări adresate candidatului de către comisie, în 

limba română (cca 5 minute). 

Criteriile de evaluare și standardele pentru cele trei probe sunt detaliate la Art. 23. 

 

Art. 16.  Bibliografia aferentă tematicilor de concurs, pentru toate subdomeniile și direcțiile 

de cercetare,  este prezentată în Anexa 2 a regulamentului. 

Art. 17.  Probele se susțin în fața unei comisii de admitere propusă de consiliul SD și aprobată 

de directorul CSUD. Componența comisiei va acoperi toate subdomeniile de cercetare 

doctorală.  Președintele comisiei de admitere este directorul SD.  

Art. 18. Membrii comisiei acordă note între 1 și 10 (note întregi sau cu fracțiuni de 0.50 

puncte). Notele obținute la cele trei probe vor conduce la o medie ponderată astfel: 

- proba 1 – admis/respins 

- proba 2 – 35% 

- proba 3 – 65% 

 

Art. 19. (1) Membrii comisiei vor nota și vor consemna în fișele  individuale  rezultatele fiecărui 

candidat. Centralizarea punctajelor se va face după ultima probă. Media minimă de 

promovare probelor 2 și 3 este 7.00 (în consecință, media minimă generală de admitere este 

7.00). 
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(2) Locurile finanțate prin granturile disponibile la nivelul SD sunt ocupate în ordinea mediilor.  

(3) Candidații care au obținut media generală peste 7.00, dar care în virtutea mediei obținute 

nu acced la locuri finanțate, pot opta pentru doctoratul cu taxă, în limita disponibilității de 

locuri la conducătorii de doctorat competenți pe direcția de cercetare în care se încadrează 

tematica propusă.  

Art. 20.  Contestațiile se admit doar la proba scrisă. Acestea vor fi depuse în termen de 24 de 

ore de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la data depunerii. 

Dacă între nota inițială și nota rezultată în urma recorectării există o diferență mai mică de un 

punct, rezultatul inițial nu se modifică. 

Art. 21. Departajarea candidaților cu aceeași medie se face după:  

- punctajul obținut la CV-ul profesional (validat de către Comisia Senatului pentru 
verificarea îndeplinirii standardelor minimale obligatorii); 

- media examenului de disertație (masterat); 
- media de promovare a studiilor universitare de masterat; 
- media examenului de licență; 
- media de promovare a studiilor universitare de licență. 

 

IV. REPARTIZAREA POZIȚIILOR VACANTE DE STUDENȚI-DOCTORANZI 

Art. 22. Consiliul Școlii doctorale va repartiza conducătorilor de doctorat pozițiile vacante de 

studenți-doctoranzi, conform următoarelor proceduri (stabilite cu respectarea Art. 33 din 

Codul studiilor universitare de doctorat): 

(I). Evaluarea prin concurs a nivelului de pregătire a candidaților, conform prezentului 

regulament. [cf. Art. 36 din HG 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat] 

(II). Repartizarea pe conducători de doctorat a candidaților admiși, cu respectarea 

următoarelor criterii:  

(1) Compatibilitatea temei de cercetare a candidatului admis  în urma 

evaluării prin concurs cu specialitatea conducătorului de doctorat. 

(2) Opțiunea candidatului pentru un anumit conducător de doctorat. 

(3) Numărul de doctoranzi în stagiu ai conducătorilor de doctorat. 

(4) Activitatea științifică/artistică a conducătorului de doctorat (îndeplinirea 

standardelor CNATDCU). 

(5) Relevanța științifică și artistică a tezelor de doctorat conduse anterior. 

(6) Respectarea normelor de etică de către conducătorul de doctorat 

(corectitudinea relației dintre acesta și doctoranzi, eficiența în combaterea 

plagiatului și a fraudei intelectuale, relațiile principiale cu structurile de 

conducere ale Școlii doctorale și ale CSUD, respectarea legislației și a 

reglementărilor interne etc.). 

(7) Respectarea de către conducătorii de doctorat a Standardelor CSUD 

pentru acceptarea tezelor de doctorat și atribuirea calificativelor. 
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(8) Existența și numărul tezelor invalidate de către CNATDCU. 

(III). Supervizarea de către conducătorii de doctorat a pozițiilor repartizate și a 

candidaților alocați conform criteriilor. [cf. Art. 32-2 din HG 681/2011 - Codul studiilor 

universitare de doctorat] 

(IV). Obținerea avizului favorabil al Consiliului Școlii doctorale privind înmatricularea 

candidatului supervizat de către conducătorii de doctorat. [cf. Art. 32-3 din HG 

681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat] 

 

V. CRITERII ȘI STANDARDE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Art. 23. Admiterea la studiile universitare de doctorat va fi făcută cu respectarea următoarelor 

criterii și standarde [cf. Art. 36 din HG 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat]: 

(1) CRITERII 

i. Pregătirea și competențele profesionale (științifice și artistice) ale 
candidaților. 
ii. Competențele transversale: 

- competențele lingvistice și de comunicare (orală și scrisă); 
- competențe TIC. 

iii. Respectarea valorilor și principiilor eticii cercetării științifice.  

(2) STANDARDE 

i. Evaluarea CV-ului profesional – conform Grilei de evaluare anexate în Anexa 4 

– se evaluează cu admis - respins (doctorat științific și profesional): 
Candidații: 
- au un parcurs profesional corespunzător tipului de doctorat (științific 
sau profesional), domeniului și specialității, dovedit prin îndeplinirea 
cerințelor specificate în grila de evaluare; 

ii. Proba scrisă (doctorat științific și profesional, cu tematici defalcate pe 
subdomenii) 

Candidații: 
- cunosc și operează corect cu conceptele: gen, formă, stil, valoare 
estetică, mesaj, cu aplicare asupra creației muzicale, în context 
istorico-structural; 
- au capacitate de sinteză și pot corela și comenta convingător 
informațiile dintr-un domeniu de cercetare; 
- stăpânesc limbajul științific și utilizează corect terminologia de 
specialitate. 

iii. Prezentarea proiectului de cercetare (doctorat științific și profesional): 
Candidații: 
- au capacitate de proiectare a unui plan de cercetare bine structurat, 
coerent și argumentat, relevant pentru domeniul muzică, cu aspecte 
originale, pe baza unei documentări complexe și acoperitoare; 
- cunosc și respectă normele de tehnoredactare; 
- au abilități de comunicare într-o limbă de circulație internațională și 
stăpânesc terminologia muzicologică corespunzătoare acesteia. 
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VI. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 24. Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate  prin semnare 

de către Directorul CSUD și se afișează la avizierul SD și pe site-ul AMGD.  

Art. 25. Candidații declarați admiși vor completa și semna, împreună cu conducătorul de 

doctorat, directorul SD și Rectorul AMGD contractul de studii universitare de doctorat.  

Art. 26. Candidații declarați admiși și care au semnat contractul de studii universitare de 

doctorat sunt înmatriculați și capătă calitatea de doctoranzi prin decizie a Rectorului AMGD. 

 

 

Directorul Școlii doctorale „Sigismund Toduță” 

Prof. univ. dr. Cristian Misievici 

Directorul CSUD 

Prof. univ. dr. Gabriel Banciu 

 

 

 

 

 
 

Prezentul regulament a fost aprobat în ședințele Senatului AMGD din data de 25.04.2013, și modificat sau 

adăugit în ședințele din datele de: 19.06.2014, 18 .06.2015, 12.05.2016, 23.02.2017, 19.03.2018 și 25.03.2019. 
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ANEXE 

ANEXA 1. Tematica probei scrise (proba a II-a) 

a) Muzicologie – toate direcțiile de cercetare / Stilistica creației muzicale – 

compoziție / Stilistica interpretării muzicale – dirijat: 

– istoria genurilor, formelor și stilurilor muzicale 

Renaștere 

- motetul 
- madrigalul 
- missa 

Baroc 

- suita și sonata 
- concertul 
- missa 
- oratoriul și cantata 

Clasicism 

- sonata 
- cvartetul 
- simfonia 
- concertul 
- opera 

Romantism și postromantism 

- liedul 
- poemul simfonic 
- simfonia 
- concertul  
- opera  

Secolul XX 

- Impresionismul 
- Expresionismul 
- creația lui George Enescu 
- creația lui Sigismund Toduță 

 

b) Stilistica interpretării muzicale - interpretare instrumentală: 

– istoria genurilor instrumental-orchestrale și a interpretării instrumentale 

Baroc 

- suita, sonata 
- concertul 

Clasicism 

- sonata 
- cvartetul 
- simfonia 
- concertul 
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Romantism și postromantism 

- sonata 
- poemul simfonic 
- simfonia 
- concertul 

Școala românească modernă 

- creația instrumentală și camerală a lui George Enescu 
- creația instrumentală și concertantă a lui Sigismund Toduță 

 

c) Stilistica interpretării muzicale - interpretare vocală: 

– istoria genurilor vocale, vocal-instrumentale și vocal-simfonice și a 

interpretării vocale 

Renaștere 

- motetul 
- madrigalul 

Baroc 

- missa 
- oratoriul și cantata 
- opera 

Clasicism 

- missa 
- opera 

Romantism și postromantism 

- liedul 
- genurile vocal-simfonice 
- opera  
- drama muzicală wagneriană 

Verismul  

 Școala românească modernă 

- liedul și opera în creația lui George Enescu 
- liedul în creația lui Sigismund Toduță 
- creația vocal-simfonică a lui Sigismund Toduță 

 

d) Artele spectacolului muzical – regie coregrafică, pedagogie coregrafică: 

– istoria genurilor, formelor și stilurilor muzical-coregrafice și a interpretării  

coregrafice  

Renaștere 

- Mascheratele florentine 

Baroc 

- baletul de curte 
- suita de dansuri 

Clasicism 

- baletele regale 
- comedia-balet 
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- opera-balet 
- baletul de acțiune 

Romantism și postromantism 

- spectacolul de balet 
- dansul de caracter  

Secolul XX  

- baletul neoclasic – Lifar/Balanchine/Tudor/Nureev 
- baletul neoromantic – Nijinski/Béjart 
- dansul modern – Limon/Graham 
- dansul postmodern – Cunningham/Trisha Brown/Pina Bausch  

   

e) Artele spectacolului muzical - regie de teatru muzical: 

Evul mediu 

- Jeux  (Jeux de la Feuillée, Jeux de Daniel, Jeux de Robin et Marion 
etc).    
- Commedia dell′arte  

Renaștere 

- Misterele și Miracolele 
- madrigalele dramatice 

Baroc 

- Cameratele florentine și  dramma per musica 
- opera italiană în secolul al XVII- lea  
- spectacolul de teatru muzical în Franța secolului al XVII-lea  

Clasicism 

- opera seria  
- opera buffa  

Romantism 

- opera  
- drama muzicală wagneriană 

Orientări și tendințe regizorale în secolul XX 
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ANEXA 2: Bibliografie pentru examenul de admitere la doctorat 
 

Subdomenii/direcții de cercetare: 

- Muzicologie - toate direcțiile de cercetare 

- Stilistica creației muzicale - compoziție 

- Stilistica interpretării muzicale - dirijat 

 

Bibliografie generală: 

*** Dicționar de termeni muzicali, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984 / ed. 

a II-a: Editura Enciclopedică, București, 2008 

*** Dictionnaire de la musique (Marc Vignal), Larousse, Paris,1993 

*** Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Friedrich Blume), Bärenreiter Verlag, Basel-

Kassel, 1965 

*** Enciclopedia della musica, Ricordi, Milano,1964 

*** Enciclopedia dello spettacolo, Unedi, Roma, 1975 

*** Larousse Dicționar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, București, 2000 

*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 2001 

Abbiati, Franco, Storia della musica, vol. I-IV. Garzanti, Milano,1968  

Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Banciu, Gabriel, Gen, Opus, Formă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006   

Bălan, George, O istorie a muzicii europene, Editura Albatros, București, 1975 

Bentoiu, Pascal, Capodopere enesciene, Editura Muzicală, București, 1988 

Bukofzer, Manfred F., Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, J.M. Dent & Sons 

LTD, London, 1978 

Constantinescu, Grigore, Splendorile operei (Dicționar de teatru liric), Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A., București, 1995   

Firca, Clemansa Liliana, Modernitate și avangardă în muzica ante- și interbelică a secolului XX 

(1900-1940), Fundația Culturală Română, București, 2002 

Iliuț, Vasile, De la Wagner la contemporani, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1992-2003 

Kobbé, Gustave, Tout l’Opéra, Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1991  

Lobanova, Marina, Musical Style and Genre: History and Modernity (trad. Kate Cook), 

Routledge, New York, 2000 

Rosen, Charles. The Classical Style, Faber&Faber, London,1971 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, 2002 

Ștefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I-IV, Editura Fundației Culturale Române, 

1995, 1996, 1998, 2002  

Timaru, Valentin, Dicționar noțional și terminologic, Editura Universității din Oradea, 2002 

Toduță, Sigismund, Formele muzicale ale Barocului în operele lui J.S. Bach, vol. I-III, Editura 

Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1969, 1973, 1978 

Wagner, Richard, Opera și drama, Editura Muzicală, București, 1983 



13 
 

 

Bibliografie specifică4: 

Anghel, Irinel, Orientări, direcții, curente ale muzicii românești din a doua jumătate a secolului 

XX, Editura Muzicală, București, 1997 

Berger, Wilhelm Georg, Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy, Editura Muzicală, 

București, 1970 

Berger, Wilhelm Georg, Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu, Editura Muzicală, București, 

1979 

Berger, Wilhelm Georg, Estetica sonatei (baroce, clasice, romantice, moderne, contemporane), 

5 vol., Editura Muzicală, București, 1981-1985 

Berger, Wilhelm Georg, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Editura Uniunii 

Compozitorilor, București, 1965 

Berger, Wilhelm Georg, Muzica simfonică, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1967-1977 

Berger, Wilhelm Georg, Teoria generală a sonatei, Editura Muzicală, București, 1987 

Comes, Liviu, Lumea polifoniei, Editura Muzicală, București, 1984  

Cosma, Octavian Lazăr, Oedip-ul enescian, Editura Muzicală, București, 1967 

Gavoty, Bernard, Les souvenirs de Georges Enesco - Amintirile lui George Enescu, Curtea Veche 

Publishing, București, 2005 

Ghircoiașiu, Romeo, Studii enesciene, Editura Muzicală, București, 1981 

Herman, Vasile, Formă și stil în noua creație muzicală românească, Editura Muzicală, București, 

1977   

Herman, Vasile, Formele muzicii clasicilor vienezi, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009 

Herman, Vasile, Bazele teoretice ale studiului formelor muzicale, în Formele muzicii vechi 

europene, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009 

Pricope, Eugen, Simfonia până la Beethoven, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1963 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conștiința de gen și conștiința de formă, Editura 

Universității din Oradea, 2003 

Timaru, Valentin, Simfonismul enescian, Editura Muzicală, București, 1992 

Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (secolul XX), vol. I., Conservatorul de Muzică 

„George Dima”, Cluj-Napoca, 1981 

Varga, Ovidiu, Cei trei vienezi și nostalgia lui Orfeu, Editura Muzicală, București, 1983 

Voicana, Mircea; Firca, Clemansa; Hoffman, Alfred; Zottoviceanu, Elena, în colaborare cu 

Marbé, Myriam; Niculescu, Ștefan; Rațiu, Adrian, George Enescu. Monografie, 2 vol., 

Editura Academiei, București, 1971 

Voiculescu, Dan, Fuga în creația lui J.S.Bach, Editura Muzicală, București, 2000 

 

                                                 
4 Candidații pot utiliza în pregătirea lor și alte titluri pe care le consideră adecvate și care nu sunt menționate în 
prezenta bibliografie, atât din cele publicate în România cât și la edituri din străinătate 
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Subdomenii/ direcții de cercetare: 

- Stilistica interpretării muzicale - interpretare instrumentală 

 

Bibliografie generală: 

*** Dicționar de termeni muzicali, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984 / ed. a II-

a: Editura Enciclopedică, București, 2008 

*** Dictionnaire de la musique (Marc Vignal), Larousse, Paris,1993 

*** Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Friedrich Blume), Bärenreiter Verlag, Basel-

Kassel, 1965 

*** Enciclopedia della musica, Ricordi, Milano,1964 

*** Larousse Dicționar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, București, 2000 

*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 

2001 

Abbiati, Franco, Storia della musica, vol. I-IV. Garzanti, Milano,1968 

Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Banciu, Gabriel, Gen, Opus, Formă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006   

Bălan, George, O istorie a muzicii europene, Editura Albatros, București, 1975 

Berger, Wilhelm Georg, Estetica sonatei (baroce, clasice, romantice, moderne, contemporane), 

5 vol., Editura Muzicală, București, 1981-1985 

Berger, Wilhelm Georg, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Editura Uniunii 

Compozitorilor, București, 1965 

Berger, Wilhelm Georg, Muzica simfonică, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1967-1977 

Bukofzer, Manfred F., Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, London, J.M. Dent 

& Sons LTD, 1978 

Denizeau, Gérard Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale, București, Editura 

Meridiane, 2000 

Herman, Vasile, Originile și dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, București, 1982 

Iliuț, Vasile, De la Wagner la contemporani, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1992-2003 

Lobanova, Marina, Musical Style and Genre: History and Modernity (trad. Kate Cook), 

Routledge, New York, 2000 

Pricope, Eugen, Simfonia până la Beethoven, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1963 

Rosen, Charles. The Classical Style, Faber&Faber, London,1971 

Ștefănescu, Ioana,  O istorie a muzicii universale,  vol.  I-IV,  Editura  Fundației  Culturale 

Române,  1995,  

 1996, 1998, 2002 

Timaru, Valentin, Dicționar noțional și terminologic, Editura Universității din Oradea, 2002 

Toduță, Sigismund, Formele muzicale ale Barocului în operele lui J.S. Bach, vol. I-III, Editura 

Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1969, 1973, 1978 
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Bibliografie specifică5: 

Anghel, Irinel, Orientări, direcții, curente ale muzicii românești din a doua jumătate a secolului 

XX, Editura Muzicală, București, 1997 

Bentoiu, Pascal, Capodopere enesciene, Editura Muzicală, București, 1988 

Berger, Wilhelm Georg, Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy, Editura Muzicală, 

București, 1970 

Berger, Wilhelm Georg, Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu, Editura Muzicală, București, 

1979 

Comes, Liviu, Lumea polifoniei, Editura Muzicală, București, 1984  

Firca, Clemansa Liliana, Modernitate și avangardă în muzica ante- și interbelică a secolului XX 

(1900-1940), Fundația Culturală Română, București, 2002 

Ghircoiașiu, Romeo, Studii enesciene, Editura Muzicală, București, 1981 

Herman, Vasile, Formă și stil în noua creație muzicală românească, Editura Muzicală, București, 

1977   

Herman, Vasile, Formele muzicii clasicilor vienezi, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009  

Herman, Vasile, Bazele teoretice ale studiului formelor muzicale, în Formele muzicii vechi 

europene, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, 2002 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conștiința de gen și conștiința de formă, Editura 

Universității din Oradea, 2003  

Timaru, Valentin, Simfonismul enescian, Editura Muzicală, București, 1992 

Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (secolul XX), vol. I., Conservatorul de Muzică 

„George Dima”, Cluj-Napoca, 1981 

Varga, Ovidiu, Cei trei vienezi și nostalgia lui Orfeu, Editura Muzicală, București, 1983 

Voicana, Mircea; Firca, Clemansa; Hoffman, Alfred; Zottoviceanu, Elen, în colaborare cu 

Marbé, Myriam; Niculescu, Ștefan; Rațiu, Adrian, George Enescu. Monografie, 2 vol., 

Editura Academiei, București, 1971 

Voiculescu, Dan, Fuga în creația lui J.S.Bach, Editura Muzicală, București, 2000 

  

                                                 
5 Candidații pot utiliza în pregătirea lor și alte titluri pe care le consideră adecvate și care nu sunt menționate în 
prezenta bibliografie, atât din cele publicate în România cât și la edituri din străinătate. 
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Subdomenii/ direcții de cercetare: 

- Stilistica interpretării muzicale - interpretare vocală 

 

Bibliografie generală: 

*** Dicționar de termeni muzicali, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, ed. a II-

a: Editura Enciclopedică, București, 2008 

*** Dictionnaire de la musique (Marc Vignal), Larousse, Paris,1993 

*** Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Friedrich Blume), Bärenreiter Verlag, Basel-

Kassel, 1965 

 *** Enciclopedia della musica, Ricordi, Milano,1964 

*** Enciclopedia dello spettacolo, Unedi, Roma, 1975 

. *** Larousse Dicționar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, București, 2000 

*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 

2001 

Abbiati, Franco, Storia della musica, vol. I-IV. Garzanti, Milano,1968  

Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Banciu, Gabriel, Gen, Opus, Formă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006   

Bălan, George, O istorie a muzicii europene, Editura Albatros, București, 1975 

Constantinescu, Grigore, Splendorile operei (Dicționar de teatru liric), Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A., București, 1995   

Cosma, Octavian Lazăr, Oedip-ul enescian, Editura Muzicală, București, 1967 

Hoffman, Alfred, Drumul operei; de la începuturi până la Beethoven, Editura Muzicală, 

București, 1960 

Iliuț, Vasile, De la Wagner la contemporani, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1992-2003 

Kobbé, Gustave, Tout l’Opera, Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1991  

Ștefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I-IV, Editura Fundației Culturale Române, 

1995, 1996, 1998, 2002  

Timaru, Valentin, Dicționar noțional și terminologic, Editura Universității din Oradea, 2002 

Wagner, Richard, Opera și drama, Editura Muzicală, București, 1983 

 

Bibliografie specifică6: 

Bentoiu, Pascal, Capodopere enesciene, Editura Muzicală, București, 1988 

Berlogea, Ileana, Istoria teatrului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981 

Bukofzer, Manfred F., Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, London, J.M. Dent 

& Sons LTD, 1978 

Caraman-Fotea, Daniela; Constantinescu Grigore, Sava, Iosif Ghid de balet, Editura Muzicală a 

Uniunii Compozitorilor, București, 1973 

Comes, Liviu, Lumea polifoniei, Editura Muzicală, București, 1984  

                                                 
6 Candidații pot utiliza în pregătirea lor și alte titluri pe care le consideră adecvate și care nu sunt menționate în 
prezenta bibliografie, atât din cele publicate în România cât și la edituri din străinătate. 
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Denizeau, Gérard Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale, București, Editura 

Meridiane, 2000 

Firca, Clemansa Liliana, Modernitate și avangardă în muzica ante- și interbelică a secolului XX 

(1900-1940), Fundația Culturală Română, București, 2002 

Herman, Vasile, Formele muzicii vechi europene / Bazele teoretice ale studiului formelor muzicale, 

Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Herman, Vasile, Originile și dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, București, 1982 

Rosen, Charles. The Classical Style, London, Faber&Faber, 1971 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, 2002 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conștiința de gen și conștiința de formă, Editura  

Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (secolul XX), vol. I., Conservatorul de Muzică 

„George Dima”, Cluj-Napoca, 1981 

Urseanu, Tilde; Ianegic, Ion, Ionescu, Liviu,  Istoria baletului, Editura Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor, București, 1967 

Varga, Ovidiu, Cei trei vienezi și nostalgia lui Orfeu, Editura Muzicală, București, 1983 

Voicana, Mircea; Firca, Clemansa; Hoffman, Alfred; Zottoviceanu, Elena, în colaborare cu 

Marbé, Myriam; Niculescu, Ștefan; Rațiu, Adrian, George Enescu. Monografie, 2 vol., 

Editura Academiei, București, 1971 

Wikipedia Enciclopedia, Portal de l’opéra 
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Subdomenii/ direcții de cercetare: 

- Artele spectacolului muzical - regie coregrafică, pedagogie coregrafică 

 

Bibliografie generală: 

 *** Dicționar de termeni muzicali, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984 / ed. a 

II-a: Editura Enciclopedică, București, 2008 

*** Larousse Dicționar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, București, 2000 

*** Dictionnaire de la musique (Marc Vignal), Larousse, Paris,1993 

*** Dictionnaire de la danse (Philippe Le Moal), Larousse, Paris, 1999 

*** Enciclopedia della musica, Ricordi, Milano,1964 

*** Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Unedi, 1975 

*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 

2001 

*** The Concise Oxford Dictionary of Ballet (Horst Koegker), Oxford University Press 1977, 1982 

Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Bălan, George, O istorie a muzicii europene, Editura Albatros, București, 1975 

Bourcier, Paul, Histoire de la Danse en Occident (2 volume), Seuil, Paris, 1978, 1994  

Ginot, Isabelle; Michel, Marcelle, Dansul în secolul XX, trad. Vivia Săndulescu, Editura Art, 

București, 2011 

Horst, Louis și Russel, Carol, Modern Dance Forms, Horizons, New York, 1961 

Kirsten, Lincoln, Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing, A Dance Horizons Book, 

Princeton Book Company, 1987 

Koegler, Horst, The Concise Oxford Dictionary of Ballet, Oxford University Press, 1982 

Martin, John, The Modern Dance, New York Horizons, 1972 

Prudhommeau, Germaine, Histoire de la Danse (2 volume), Amphora, Paris, 1986  

Ștefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I-IV, Editura Fundației Culturale Române, 

1995, 1996, 1998, 2002  

Urseanu, Tilde; Ianegic, Ion; Ionescu, Liviu, Istoria baletului, Editura Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor, București, 1967 

 

Bibliografie specifică7: 

Berlogea, Ileana, Istoria teatrului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981 

Caraman-Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif,  Ghid de balet, Editura Muzicală 

a Uniunii Compozitorilor, București, 1973 

Denizeau, Gérard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale, București, Editura 

Meridiane, 2000 

McDonagh, D., The Complete Guide to Modern Dance, Garden City, N.Y., 1976  

Negry, Gabriel, Memoria dansului, Editura Muzicală, București, 1986 

                                                 
7 Candidații pot utiliza în pregătirea lor și alte titluri pe care le consideră adecvate și care nu sunt menționate în 
prezenta bibliografie, atât din cele publicate în România cât și la edituri din străinătate. 
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Negry, Gabriel, Codex choreic. Sinteze coregrafice comentate, Editura Little Star Impex, 

București, 1996 

Noverre, Jean-Georges, Scrisori despre dans și balete, Editura Muzicală, București, 1967 

Pastori, Jean-Pierre, La Danse. I. De ballet du cour au ballet blanc, Gallimard, Paris, 1997 

Pastori, Jean-Pierre, La Danse. II. Des ballets russes á l’avant-garde, Gallimard, Paris, 1997 

Revista Secolul XX: Poezie și dans, nr.1/1968 

Revista Secolul XXI: Dans – Dans – Dans, nr.1-11/2010  

Strauss, Marc, Looking at contemporary dance: a guide for the internet age, Princeton Book 

Company, Publishers, 2012 

Scholl, Tim, From Petipa to Balanchine: Classical Revival and the Modernization of Ballet, 

Routledge,  London and New York, 2000 

Wikipedia Enciclopedia, Portal de la danse 
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Subdomenii/direcții de cercetare 

- Artele spectacolului - regie de teatru muzical 

 

Bibliografie generală: 

*** Dicționar de termeni muzicali, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, ed. a II-

a: Editura Enciclopedică, București, 2008 

*** Dictionnaire de la musique (Marc Vignal), Larousse, Paris,1993 

*** Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Friedrich Blume), Bärenreiter Verlag, Basel-

Kassel, 1965 

*** Enciclopedia della musica, Ricordi, Milano,1964 

*** Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Unedi, 1975 

*** Larousse Dicționar de mari muzicieni, Univers Enciclopedic, București, 2000 

*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 

2001 

Abbiati, Franco, Storia della musica, vol. I-IV. Garzanti, Milano,1968  

Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009   

Banciu, Gabriel, Gen, Opus, Formă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006   

Bălan, George, O istorie a muzicii europene, Editura Albatros, București, 1975 

Constantinescu, Grigore, Splendorile operei (Dicționar de teatru liric), Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A., București, 1995   

Cosma, Octavian Lazăr, Oedip-ul enescian, Editura Muzicală, București, 1967 

Hoffman, Alfred, Drumul operei; de la începuturi până la Beethoven, Editura Muzicală, 

București, 1960 

Iliuț, Vasile, De la Wagner la contemporani, 5 vol., Editura Muzicală, București, 1992-2003 

Kobbé, Gustave, Tout l’Opera, Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1991  

Ștefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I-IV, Editura Fundației Culturale Române, 

1995, 1996, 1998, 2002  

Timaru, Valentin, Dicționar noțional și terminologic, Editura Universității din Oradea, 2002 

Wagner, Richard, Opera și drama, Editura Muzicală, București, 1983 

 

Bibliografie specifică: 

Abbate, Carolyn; Parker, Roger,  A History of Opera, W. W. Norton & Company Publisher, 2012 

Appia, Adolphe, Opera de artă vie, Editura Unitext, București, 2000 

Appia, Adolphe,Oeuvres complètes, II, III, IV,  Éditions L′Âge de l′homme, Paris, 1983, 1986, 

1990 

Banu, George (coordonator), Opéra, théâtre, une mémoire imaginaire, Les Cahiers de l′Herne 

sous la diréction de Constantin Tacou, Éditions de l′Herne, Paris, 1990 

Banu, George, (coordonator), Teatrul de artă, o tradiție modernă, Editura Nemira, București, 

2010 

Beaussant, Philippe, Lully ou le musicien du Soleil, Éditions Gallimard, Paris, 1992 

Beaussant, Philippe, Passages de la Renaissance au Baroque, Éditions Fayard, Paris, 2006 
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Beaussant, Philippe, Le chant d′Orphée selon Monteverdi, Éditions Fayard, Paris, 2002 

Berlogea, Ileana, Teatrul medieval european, Editura Meridiane, București, 1970 

Chirilă, Mona, Figuri centrale în Commedia dell′arte, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2010 

Cohen, Mitchell, The Politics of Opera. A History from Monteverdi to Mozart, Princeton 

University Press, 2017 

Craig, E.G., Arta Teatrului, Editura Cheiron, București, 2012 

Dumur, Guy (coordonator), Histoire des spectacles, Gallimard, Paris, 1965 

Francastel, Pierre,  Realitatea figurativă  (capitolul  Imaginație plastică,  viziune teatrală  și  

semnificație umană),  Editura Meridiane, București, 1972 

Gorceacov, Nicolai Lecțiile de regie ale lui Stanislavski, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 

București, 1952 

Headington, Christopher, Opera. A History, Random House UK, 1992 

Hocquard, Jean-Victor, La pensée de Mozart, Éditions du Seuil, Paris, 1958 

Kintzler, Catherine, Jean-Philippe Rameau, splendeur et nauffrage de l′ésthétique du plaisir à 

l′âge classique, Éditions Minerve, Paris, 1988 

Kintzler, Catherine Théâtre et opéra à l′âge classique, Éditions Fayard, Paris, 2004 

Moindrot, Isabelle, L′opéra seria ou le règne des castrats, Éditions Fayard, Paris, 1993 

Moore, Sonia, The Stanislavski System: The Professional Training of an Actor: Digested from 

the Teachings  of Konstantin S. Stanislavski (A Penguin handbook)  

Pop, Sergiu-Dan, Teatrul muzical. Reflexii structurale și stilistice, Editura Muzicală, București, 

2000 

Rumyantsev, Pavel,  Stanislavski on opera, Routlege, 1998 

Stanislavski, Constantin S., Munca actorului cu sine însuși, vol. I-II, Editura Nemira, București, 

2013, 2014 

Stanislavski, Constantin S.,  Entretiens au Studio de Bolchoï  & L′Ethique, Éditions Circé/Poche, 

Paris, 2012 

Șorban, Elena, Muzica veche. O istorie concentrată, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014  

Șorban, Elena, Muzica clasică și romantică, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014 

Șorban, Elena, Noi și istoria muzicii: permanențe creative, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014 

Ștefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I-IV, Editura Fundației Culturale Române, 

București, 1998, 1996, 1998, 2002 

Tonitza-Iordache, Michaela; Banu, George, Arta teatrului, Editura Nemira, București, 2004 

Toporcov, Vasili, Stanislavski la repetiție, Editura Cartea Rusă, București, 1951 

Wagner, Richard, Opera și drama, Editura Muzicală, București, 1983 

Whenham, John; Wistreich, Richard (coordonatori), The Cambridge Companion to 

Monteverdi, Cambridge University Press, 2007 

Zamfirescu, Ion, Istoria universală a teatrului, vol. II (Evul Mediu, Renașterea), Editura Aius, 

Craiova, 2002 

 

  

https://www.amazon.fr/Stanislavski-System-Professional-Konstantin-1984-10-25/dp/B01K0TOA4M/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1518635640&sr=8-13&keywords=stanislavski
https://www.amazon.fr/Stanislavski-System-Professional-Konstantin-1984-10-25/dp/B01K0TOA4M/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1518635640&sr=8-13&keywords=stanislavski
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ANEXA 3: Cerințe pentru tehnoredactarea proiectului de cercetare doctorală 
 

- Mărimea paginii (page setup): pagină A4, margini: stânga, dreapta – 2 cm; sus, jos – 

2,5 cm, margine de îndosariere (gutter): 1 cm (outside), mirror margins; 

- Font: Times New Roman sau Calibri; 

- Mărime caracter (font size): 12 (cu spațiere normală); 

- Spațiere rânduri (line spacing): 1,5 rânduri (1.5 lines); 

- Aliniere: stânga-dreapta (justified); 

- Numărul de pagină: sus exterior sau jos mijloc; 

- Pagina de titlu – conform modelului de pe pagina următoare; 

- Cuprins, la începutul lucrării; 

- Introducerea (Argumentul) nu mai mult de  2 pagini; 

- Număr de pagini al proiectului de cercetare: 3-6 pagini; 

- Bibliografia, la sfârșitul lucrării, numerotată și ordonată alfabetic  

(ex.: Ghircoiașiu, Romeo, Studii enesciene, Editura Muzicală, București, 1981); 

- Titlurile de lucrări în italic, fără ghilimele (cărți, studii, lucrări muzicale, filme, lucrări de 

artă etc.); 

- Citatele între ghilimele, cu trimitere la subsol, la sursa bibliografică; 

- Notele de la subsolul paginii, mărime caracter (font size): 10, spațiere la un rând, 
aliniere justified (ex.: Romeo Ghircoiașiu, Studii enesciene, Editura Muzicală, București, 1981, p. 35.); 

- Nu se vor utiliza prescurtări; 

- Lucrarea se imprimă față-verso, legată cu spirală. 
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ANEXA 4: Grila de evaluare a CV-ului profesional  
 

ACADEMIA DE MUZICĂ „GH. DIMA” CLUJ-NAPOCA 

ȘCOALA DOCTORALĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” 

 

GRILA DE EVALUARE A CV-ULUI PROFESIONAL  

Candidat __________________________________________ 

Opțiunea candidatului: doctorat ȘTIINȚIFIC (DS) sau PROFESIONAL (DP) - se încercuiește varianta aleasă 

CATEGORII Restricții Punctaj/ 

activitate 

Barem minimal 

(obligatoriu) 8 

ACTIVITĂȚI CANDIDAT 

(numerotate) 

Punctaj 

candidat 

Punctaj 

certificat 

de către 

comisie 

1. Cărți de 
specialitate/ capitole 
în cărți/traduceri și 
editări critice 

publicate în edituri clasificate CNCS 
în categ. A sau B 

30 -    

publicate în edituri clasificate CNCS 
în categ. C 

20 -    

publicate în edituri neclasificate 
CNCS 

10 -    

2. Compoziții 

ca
te

go
ri

i 

d
e 

ge
n

u
ri

: simfonic, vocal-
simfonic, operă, balet 

30 

5 compoziții 
(compozitori) DP 

   

concertant, cameral 20    
alte genuri 10    

3. Concert / recital / 
spectacol   
(cu programe diferite) 

vizibilitate internațională de vârf 30 5 concerte/recitaluri DP 
(interpreți, dirijori, 
regizori, coregrafi, 
balerini) 

   
vizibilitate națională de vârf 20    
vizibilitate regională sau locală 10    

                                                 
8 Baremul minimal (obligatoriu) poate fi îndeplinit cu activități cuprinse la oricare dintre „restricțiile” unei categorii.  
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CATEGORII Restricții Punctaj/ 

activitate 

Barem minimal 

(obligatoriu) 8 

ACTIVITĂȚI CANDIDAT 

(numerotate) 

Punctaj 

candidat 

Punctaj 

certificat 

de către 

comisie 

4. Studii și articole publicate într-o revistă sau volum a 
unei manifestări științifice, 
indexate în baze de date 
internaționale  

30 5 studii/articole DS 
(muzicologi, 
etnomuzicologi) 

3 studii/articole DS 
(pedagogi, teoreticieni în 
ASM) 

3 studii/articole DS 
(compozitori – cu 
condiția îndeplinirii 
baremelor minimale de 
la categoria  
2 – „compoziții”) 

3 studii/articole DS 
(interpreți, dirijori  – cu 
condiția îndeplinirii 
baremelor minimale de 
la categoria  
3 – „concert, recital, 
spectacol”) 

   

publicate într-o revistă sau volum 
al unei manifestări științifice, 
neindexate în baze de date 
internaționale 

20    

nepublicate, realizate pe parcursul 
ciclurilor de licență și masterat 
(supuse evaluării) 

10    

5. Comunicări la 
simpozion/ 
conferințe  

internaționale (minimum 50% 
participanți străini) 

30 -    

cu participare internațională  20 -    
cu participare națională/regională 10 -    

6. Participări la 
master-class-uri, 
burse, mobilități 
Erasmus și alte forme 
de perfecționare 

 10 -    
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CATEGORII Restricții Punctaj/ 

activitate 

Barem minimal 

(obligatoriu) 8 

ACTIVITĂȚI CANDIDAT 

(numerotate) 

Punctaj 

candidat 

Punctaj 

certificat 

de către 

comisie 

7. Înregistrări audio / 
video 

(cu ISBN sau alt cod de 
identificare) 

20 -    

8. Premii la 
concursuri de 
specialitate 

internaționale  30 -    
naționale 20 -    
locale 10 -    

Punctaj minimal: 50 puncte 
 
OBS.:  1. Activitățile menționate de către candidați în acest tabel se vor limita la perioada pregătirii universitare și ulterioare acesteia. 

2. Comisia poate solicita candidaților documente doveditoare. 
3. DS (doctoratul științific) reprezintă: 

- o variantă unică pentru muzicologi, etnomuzicologi și pedagogi, cu condiția  îndeplinirii baremelor minimale (obligatorii) de la categoria nr. 4 – „studii și 
articole”; 

- o variantă opțională pentru regizori, coregrafi sau balerini (denumiți generic „teoreticieni în Artele Spectacolului Muzical”), cu condiția  îndeplinirii baremelor 
minimale (obligatorii) de la categoria nr. 4 – „studii și articole”; 

- o variantă opțională pentru compozitori, dirijori, interpreți (instrumentali sau vocali), cu condiția  îndeplinirii cumulate a baremelor minimale (obligatorii) de la 

categoriile aferente doctoratului profesional (nr. 2 – „compoziții” pentru compozitori, respectiv nr. 3 – „concert/recital/spectacol” pentru dirijori și 

interpreți) și științific (nr. 4 - „studii și articole”). 

4. DP (doctoratul profesional) reprezintă o variantă opțională pentru compozitori, dirijori, interpreți (instrumentali sau vocali) și regizori, coregrafi sau balerini, cu condiția  
îndeplinirii baremelor minimale (obligatorii) de la categoriile nr. 2 – „compoziții” pentru compozitori, respectiv nr. 3 – „concert/recital/spectacol” pentru dirijori și 
interpreți. 

5. Candidații vor completa toate activitățile lor, corespunzătoare tuturor categoriilor, indiferent de subdomeniul (specializarea) lor sau de forma doctoratului pentru care 
au optat (științific sau profesional). 

6. Candidații completează acest document pe proprie răspundere. 
 
 

 
Data ___________             Semnătura ____________________ 
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ANEXA 5 

5.1. Depunerea dosarelor pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate 

(cetățeni români, U.E. și non-UE) 
 

Depunerea dosarelor se face la:  

- Sediul universității 

- Registratura Ministerului Educației Naționale 

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 și 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00  

- prin poștă: Registratura Ministerului Educației Naționale,  
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 București 

 

Acte necesare / Verificare acte dosar  

1. Cerere; 

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: 

 copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană 

 copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine 

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care 

să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau 

domeniul de studii nu este menționat pe diplomă: 

 copie, dacă actul de studii este în limba română / engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană 

 copie și traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine 

4. Alte documente relevante, dacă este cazul 

Exemplu: 

 adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica 

Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008 

 pentru înscrierea la rezidențiat în domeniul sănătate la specializările 

medicină, medicină dentară și farmacie (în baza diplomei obținută în state 

terțe) se depun și programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea 

completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la 

efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ 

engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru 

celelalte limbi străine 

5. Documente personale de identificare, în copie: 

 pașaport 

 actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate 

 dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ 

franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi) 

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie  

https://www.cnred.edu.ro/ro/institutii-de-invatamant-superior-in-Romania
https://www.google.com/maps/place/Registratura+Ministerului+Educa%C8%9Biei+Na%C8%9Bionale/@44.4408057,26.0879382,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x7a897b5f2c86bb6d%218m2%213d44.4408057%214d26.0901269?hl=ro-US
https://www.google.com/maps/place/Registratura+Ministerului+Educa%C8%9Biei+Na%C8%9Bionale/@44.4408057,26.0879382,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x7a897b5f2c86bb6d%218m2%213d44.4408057%214d26.0901269?hl=ro-US
https://www.cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/11b_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat-DPPD_20.._.doc
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=ac07bee3-b770-4f12-8a3c-ce81cd0cfa5a
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=ac07bee3-b770-4f12-8a3c-ce81cd0cfa5a
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Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-

12:00 și 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poștal / Virament bancar în care 

să fie menționat contul de mai jos: 

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale 

Cod de identificare fiscală: 13729380 

Banca: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București - 

ATCPMB 

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX 

Cod SWIFT: TREZROBU 

Cod BIC: TREZ 

Taxele se pot achita și în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie 

menționat contul de mai jos: 

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale 

Cod de identificare fiscală: 13729380 

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului 

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077 

Cod SWIFT: RNCBROBU 

Cod BIC: RNCB 

 

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afișat de Banca Națională a 

României din ziua în care se face viramentul bancar. 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poștal emis trebuie să fie scris codul IBAN, 

numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă 

este cazul)! 

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afișat de Banca Națională a 

României din ziua în care se face viramentul bancar. 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poștal emis trebuie să fie scris codul IBAN, 

numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă 

este cazul)! 

 

Autentificare acte de studii supuse recunoașterii/echivalării 

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau 

supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 

2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate 

eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original; 

2. pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de 

studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către 

autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, 

Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state 

membre UE fiind exceptate; 

https://www.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_Identificare_Fiscal%C4%83
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Bucuresti/structura/trezorerie/trezorerie_bucuresti/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346
https://www.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_Identificare_Fiscal%C4%83
https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346
http://www.bnro.ro/
http://www.bnro.ro/
http://www.bnro.ro/
http://www.bnro.ro/
http://ctice.md:8082/verif/
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=ac07bee3-b770-4f12-8a3c-ce81cd0cfa5a
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=ac07bee3-b770-4f12-8a3c-ce81cd0cfa5a
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
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3. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele 

de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă 

de către autoritățile competente din țara de proveniență;  

 supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara 

emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă sau de 

către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din 

România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau 

care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza 

Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă; 

 scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat 

internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea 

 

Evaluarea dosarelor 

Evaluarea documentelor și transmiterea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 

de zile de la data depunerii dosarului complet. 

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări 

suplimentare sau consultarea unor experți externi. 

 

Eliberare atestat 

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00 

 la sediul universității 

 la sediul CNRED, 

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 București 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

 prin poștă, la adresa indicată în cerere 

 prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de 

către solicitant 

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială. 

 

Procedura de contestare 

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare 

de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. 

Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind 

anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică. 

Procedura pentru Recunoașterea studiilor cetățenilor europeni în vederea admiterii la 

studii universitare de master / doctorat în România poate fi consultată și prin Punctul 

de Contact Unic Electronic. 

  

https://www.mae.ro/node/6869
https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
https://www.cnred.edu.ro/ro/institutii-de-invatamant-superior-in-Romania
https://www.google.com/maps/place/Centrul+Na%C8%9Bional+de+Recunoa%C8%99tere+%C8%99i+Echivalare+a+Diplomelor/@44.441164,26.089913,16z/data=%214m5%213m4%211s0x0:0xc61e65f6ede788ca%218m2%213d44.4411637%214d26.0899128?hl=ro-RO
https://www.google.com/maps/place/Centrul+Na%C8%9Bional+de+Recunoa%C8%99tere+%C8%99i+Echivalare+a+Diplomelor/@44.441164,26.089913,16z/data=%214m5%213m4%211s0x0:0xc61e65f6ede788ca%218m2%213d44.4411637%214d26.0899128?hl=ro-RO
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=25496&IdOperatiune=2
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=25496&IdOperatiune=2
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5.2.  Model cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii  

(cetățeni non UE) 
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