
MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE  

ACADEMIA DE MUZICA  “GHEORGHE DIMA” 

STR. I.C. BRATIANU 25, 400079 CLUJ─NAPOCA, ROMANIA 

TEL. 0040─264─593879; FAX: 0040─264─593879 

 

FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  IINNTTEERRPPRREETTAARREE  MMUUZZIICCAALLAA  

CCOONNCCUURRSS  DDEE  AADDMMIITTEERREE  ssttuuddiiii  uunniivveerrssiittaarree  ddee  lliicceennţţăă  --  iiuulliiee  22001188  
  

SSppeecciiaalliizzăărrii  NNrr..  llooccuurrii  bbuuggeettaattee  NNrr..llooccuurrii  ccuu  

ttaaxxăă  
NNrr..llooccuurrii  

rroommâânniiii  ddee  

pprreettuuttiinnddeennii**  

NNrr..llooccuurrii  

ssttuuddeennțții  

eexxttrraaccoommuunniittaarrii**  

VViiooaarrăă  1122  55    77    22    

VViioollăă  44        

VViioolloonncceell  33  

CCoonnttrraabbaass  22  

CChhiittaarrăă  ccllaassiiccăă  22  

FFllaauutt  22  

OObbooii  33  

CCllaarriinneett  33  

SSaaxxooffoonn  22  

FFaaggoott  11  

CCoorrnn  33  

TTrroommppeettăă  33  

TTrroommbboonn  33  

TTuubbăă  22  

PPeerrccuuţţiiee  22  

PPiiaann  1111  

OOrrggăă  11  

CCllaavveecciinn  11  

CCaannttoo  1166    66  22  11  

AArrtteellee  ssppeeccttaaccoolluulluuii  mmuuzziiccaall  99    11  11  11  

TToottaall::  8855  1122  1100  44  

llooccuurrii  ppeennttrruu  rroommii  11  pptt..ttooaattee  ssppeecc..AAMMGGDD    

AAbbssoollvveennțții  ddee  lliicceeuu  ddiinn  mmeeddiiuull  

rruurraall    
11  

pptt..ssppeecc..IIMM//iinnssttrruummeennttee  

  

* în cazul în care aceste locuri nu se ocupă, ele se vor redistribui în regim cu taxă 

Înscrierile se vor face în perioada 17-20 iulie 2018, între orele 10-13, la cam.22 (secretariat) 

Taxa de înscriere la admitere de 150 lei se achită la casierie, între orele 8,30-15 (cladire corp B, parter) 

 La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).  

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 

şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs 

atestatul de recunoaştere a studiilor.  

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă. 

 Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor: 

 - dosar-plic 

- fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatul facultăţii - completată şi semnată de către candidat; 

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în 

locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după 

original de către secretariatul Facultăţii de Interpretare Muzicală; 

- foaia matricolă 

- certificat de naştere în fotocopie (xerox); 

- carte de identitate în fotocopie (xerox) 

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; pt.specializarea canto: adeverinţă de la medicul foniatru 

- patru fotografii ¾ cm.; 

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:  

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), 

sau 

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox); 

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul; 

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.  

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de 

admitere se plăteşte o singură dată.  

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii 

orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de 

identitate, paşaport). 

 La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie. 

Probele concursului de admitere se vor anunţa în timp util! 
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Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de concurs sunt rugaţi să se adreseze la secretariat ! 

 

 telefon secretariat 0768 187256            e-mail secretariat  simona.fodor@amgd.ro 

mailto:simona.fodor@amgd.ro
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SSppeecciiaalliizzăărrii  NNrr..  llooccuurrii  bbuuggeettaattee  NNrr..llooccuurrii  ccuu  

ttaaxxăă  
NNrr..llooccuurrii  

rroommâânniiii  ddee  
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ssttuuddeennțții  

eexxttrraaccoommuunniittaarrii  

TToottaall    

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  6600  llooccuurrii  bbuuggeettaattee  pptt  

iinnssttrruummeennttee  
55  llooccuurrii  77  llooccuurrii  22  llooccuurrii  7744  llooccuurrii    

CCAANNTTOO  1166  llooccuurrii  ccaannttoo  66  llooccuurrii  22  llooccuurrii  11  lloocc  2255  llooccuurrii    

AArrtteellee  ssppeeccttaaccoolluulluuii  mmuuzziiccaall  99  llooccuurrii  AASSMM  11  lloocc  11  lloocc  11  lloocc  1122  llooccuurrii    

TToottaall  llooccuurrii  bbuuggeettaattee::  8855  1122  llooccuurrii  1100  llooccuurrii  44  llooccuurrii  1111  llooccuurrii    

llooccuurrii  ppeennttrruu  rroommii  11  pptt..ttooaattee  ssppeecc..AAMMGGDD          

AAbbssoollvveennțții  ddee  lliicceeuu  ddiinn  

mmeeddiiuull  rruurraall    
11  lloocc  

pptt..ssppeecc..IIMM//iinnssttrruummeennttee  
        

  

 


