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Date generale 

 Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca este instituţie de învăţământ 

superior muzical, de stat, cu misiune didactică şi de cercetare. 

 În Academia de Muzică „Gheorghe Dima” procesul de învăţământ se desfăşoară în 

limba română. 

 Direcţiile specifice de cercetare ale Facultăţii Teoretice sunt: didactica, creaţia muzicală, 

interpretarea muzicală, cercetarea muzicologică. 

 Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează, prin Facultatea Teoretică, 

următoarele studii universitare: 

 - de licenţă (3 sau 4 ani – în funcţie de specializare, curs de zi); 

 - de masterat (2 ani, curs de zi). 

 Pentru anul universitar 2019/2020, numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat 

va fi comunicat după alocarea cifrei de şcolarizare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice. 

 Concursul de admitere este conceput să evalueze aptitudinile şi nivelul de pregătire 

teoretico-practică ale candidaţilor, corespunzătoare specializărilor pentru care aceştia optează. 

 

I. Studii universitare de licenţă 

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011; 

- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288 din 24 iunie 2004; 

      - Hotărâre Nr. 158/2018 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019 

 

 Facultatea Teoretică organizează concurs de admitere pentru următoarele specializări 

(curs de zi): 

 - Muzică (în limba română) (3 ani) 

 - Muzică (în limba engleză) (3 ani) 

- Compoziţie muzicală (4 ani) 

- Muzicologie (4 ani) 

- Dirijat (4 ani) 

  

 Concursul de admitere pentru toate specializările Facultăţii Teoretice se va desfăşura în 

două sesiuni: 

- sesiunea I – iulie 2019 - datele concrete pentru înscriere şi  

susţinerea probelor de concurs vor fi publicate

  pe site-ul AMGD 

- sesiunea II – septembrie 2019 - datele concrete pentru înscriere şi  

susţinerea probelor de concurs vor fi publicate

  pe site-ul AMGD 

 

 La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat 

(sau echivalentă cu aceasta). Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul 

de admitere în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regimul de studii al cetăţenilor străini este acelaşi cu 

cel al cetăţenilor români. Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă. 
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 Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor 

documente: 

 - 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 

Teoretice; 

- foaia matricolă (original); 

- certificat de naştere în fotocopie (xerox); 

- cartea de identitate în fotocopie (xerox); 

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; 

- 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.  

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul 

superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare 

prezentate de candidaţi. 

 

 La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, 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 sunt: 

- Proba 1. Test de teoria muzicii şi dictat muzical (probă scrisă) 

- Proba 2. Solfegiu şi vocalitate (probă practică) 

- Proba 3. Probă de aptitudini (orală/scrisă/practică) - numai pentru candidaţii care 

optează pentru specializările Compoziţie, Muzicologie sau Dirijat. 

 Rezultatele obţinute la Proba practică se vor afişa la sfârşitul acesteia. 

 La Proba scrisă, comisia, sub semnătura membrilor, va înscrie pe fiecare lucrare media 

probei, în conformitate cu grila de evaluare, şi va depune lucrările la secretariatul comisiei de 

admitere. Desfacerea lucrărilor va fi operată de comisia centrală a facultăţii, după încheierea probei a 

doua, iar rezultatele vor fi afişate sub semnătura preşedintelui comisiei în termen de cel mult 24 de ore 

de la încheierea probei a doua. 

Primele două probe sunt comune pentru toate specializările Facultăţii Teoretice. Acestea 

vor fi apreciate cu note de la 1 la 10. Neprezentarea la una din aceste probe înseamnă eliminarea 

din concurs. 
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 La proba 3 (aptitudini) se acordă calificativul admis/respins. 

 Media finală a candidatului este media aritmetică a primelor două probe de concurs.  

 Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de 

candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Nota minimă 

este 5.00 (cinci) pentru fiecare dintre primele două probe de concurs. 

 Candidaţii care nu au obţinut calificativul „admis” la Proba 3 (pentru specializările 

Compoziţie, Muzicologie sau Dirijat) vor fi repartizaţi, conform mediei primelor două probe 

(comune), la specializarea Muzică. 

 Candidaţii admişi fără loc pot solicita în scris înmatriculare în regim cu taxă, în limita 

capacităţii de şcolarizare a programului de studiu. Cuantumul taxei este stabilit anual de către 

Senatul Academiei de Muzică. 

 Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată specializării respective figurează mai 

mulţi candidaţi cu medii finale egale, se aplică următoarele criterii de departajare (în ordine):  

a) nota obţinută la Proba scrisă; b) nota obţinută la Proba practică; c) media de la Bacalaureat. 

 Contestaţiile pot fi formulate numai pentru Proba scrisă şi vor fi adresate în scris 

Comisiei de admitere a Facultăţii Teoretice în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

Contestaţiile vor fi soluţionate în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de depunere, 

decizia comisiei fiind definitivă. 

 Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber 

se ocupă cu primul dintre candidaţii reuşiţi fără loc, luând în calcul şi criteriile de departajare în 

cazul mediilor egale. 

 Pentru perioada admiterii, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" oferă cazare în 

cămin, contra cost. 

 

Conţinutul probelor 

 1. Testul de teoria muzicii şi dictat muzical are ca scop verificarea cunoştinţelor cu 

privire la intervale muzicale, acorduri, tonalităţi, ritm şi metru muzical, precum şi 

verificarea auzului melodic, armonic, ritmic şi ritmico-melodic.  

 

 2. Proba de solfegiu şi vocalitate cuprinde: 

a) - citirea la prima vedere a câte unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 4 

alteraţii inclusiv, în măsura de 2, 3 sau 4 timpi; 

b) - interpretarea unei piese vocale (fără acompaniament) la libera alegere a candidatului 

(lied, arie veche, cântec popular etc.), precum și o vocaliză la sugestia comisiei de 

concurs.  

 

 3. Proba de aptitudini (oral/scris/practic): 

 a) pentru specializarea Compoziţie - candidaţii vor prezenta o mapă cu lucrări proprii 

(partituri) instrumentale sau/şi vocale (înregistrările sunt binevenite!), vor parcurge un 

test de auz armonic care va evalua capacitatea acestora de a recunoaşte trisonuri şi 

acorduri cu septimă în diverse răsturnări şi vor rezolva practic, la pian, exerciţii de 

armonizare elementară a unei melodii tonal-funcţionale, de continuare a unei melodii 

începute etc., exerciţii care testează capacitatea candidaţilor de a intui stilurile 

muzicale baroc, clasic şi romantic; 

 b) pentru specializarea Muzicologie - test scris (termeni de specialitate muzicală); 

 c) pentru specializarea Dirijat - exemplificarea gestică a unei părţi dintr-o lucrare 

vocal-simfonică sau simfonică, la libera alegere a candidatului, cu material ilustrativ pe 

suport CD sau stick de memorie. 
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EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  SSOOLLFFEEGGIIII  
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EEXXEEMMPPLLUU  DDEE  TTEESSTT  DDEE  TTEEOORRIIEE  ŞŞII  DDIICCTTAATT  MMUUZZIICCAALL    
 

I.  a) Scrieţi măsura următoarelor melodii:       
(Fiecare melodie se cântă de două ori succesiv) 

 

 

 
 

b) Încadraţi metric şi specificaţi măsura următorului fragment ritmic:  
 (Timp de lucru 3 minute) 

 

 
 

II.  a) Scrieţi ritmul următorului fragment:      
(Se cântă de 3 ori) 

 
 

b) Notaţi 4 formule metro-ritmice specifice măsurii de 3/4.    
(Timp de lucru 3 minute) 

 
III.  Notaţi sunetele următoarei melodii:       
  (Se cântă de 3 ori)       
 

 
  

IV.  a) Recunoaşteţi următoarele intervale şi precizaţi denumirea lor:   
(Se cântă de 3 ori fiecare interval) 
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b) Construiţi următoarele intervale pe sunetul mi în sens ascendent:  
(Timp de lucru 3 minute) 

 
 

V.  a) Scrieţi cu note următoarele acorduri:      
(Se cântă de 3 ori fiecare acord) 

 

 
 

 b) Construiţi următoarele acorduri, în sens ascendent:    
(Timp de lucru 3 minute) 

 

 
VI.  a) Notaţi din memorie următoarea melodie.      
 (Se cântă de 3 ori) 

 
 

 b) Transcrieţi fragmentul anterior în cheia fa, cu o octavă mai jos.   
(Timp de lucru 3 minute) 

 
 

VII. Scrieţi această melodie.         
 (Se cântă melodia în întregime, apoi pe segmente de 4 ori + de 2 ori cu legătură) 

 
 



 9 

EExxeemmpplluu  ddee  tteesstt  ppeennttrruu  PPRROOBBAA  DDEE  AAPPTTIITTUUDDIINNII  --  MMUUZZIICCOOLLOOGGIIEE  

 
 
Definiţi următorii termeni, aparţinând subdomeniilor muzicale: 

 
- sisteme tonale (de ex.: sistem tonal-funcţional) 

- sisteme metro-ritmice (de ex: hemiolă) 

- termeni de armonie (de ex.: cvartsextacord)  

- termeni de polifonie (de ex: canon) 

- termeni de dinamică (de ex: rinforzando) 

- termeni de agogică (de ex: presto assai) 

- termeni aparţinând formelor muzicale (de ex: forma bistrofică) 

- termeni aparţinând genurilor muzicale (de ex.: concert) 
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FACULTATEA TEORETICĂ – studii universitare de licenţă 
Cadre didactice şi discipline în anul univ. 2018/2019 
 
 

Disciplina 
 

Cadrul didactic 

1. Studii universitare de licenţă 
Ansamblu coral conf. dr. Ciprian Para 
Aranjament coral conf. dr. Tudor Feraru, conf. dr. Şerban Marcu 
Armonie conf. dr. Cristian Bence-Muk, conf. dr. Şerban Marcu 
Biblioteconomie prof. dr. Pavel Puşcaş 
Cânt popular şi modul Muzică vocală 
tradiţională 

prof. dr. Ioan Bocşa, lect. dr. Alina Stan 

Canto coral (Tehnica vocală) lect. dr. Claudia Bataragă 
Citire de partituri conf. dr. Iulia Cibişescu-Duran, lect. dr. Adela Bihari, 

lect. dr. Mihaela Cesa-Goje, lect. dr. Matei Pop,  
conf. dr. Oleg Garaz, asist. drd. Alexandru Murariu, asist. drd. 
Török-Gyurkó Áron. 

Compoziţie muzicală prof. dr. Adrian Pop, conf. dr. Şerban Marcu,  
conf. dr. Cristian Bence-Muk 

Contrapunct şi fugă conf. dr. Răzvan Metea 
Dirijat (cor academic) conf. dr. Ciprian Para, lect. dr. Mihaela Cesa-Goje 
Dirijat (orchestră) maestrul Petre Sbârcea, lect. dr. Matei Pop 
Dirijat cor prof. dr. Cornel Groza, lect. dr. Mihaela Cesa-Goje 
Educaţie auditivă prof. dr. Nelida Nedelcuţ, conf. dr. Ioan Pop 
Educaţie fizică asist. drd. Adrian Pătraşcu 
Estetica muzicală prof. dr. Gabriel Banciu, prof. dr. Pavel Puşcaş  
Folclor muzical prof. dr. Ioan Haplea, conf. dr. Doina Haplea, lect.dr. Alina Stan 
Forme şi analize muzicale conf. dr. Cristian Bence-Muk, asist. drd. Török-Gyurkó Áron. 
Informatica muzicală lect. dr. Cristian Mihăescu 
Instrument popular şi modul Muzică 
instrumentală tradiţională 

drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea, drd. Theodor Constantiniu 

Istoria muzicii prof. dr. Ecaterina Banciu, conf. dr. Elena Şorban 
lect. dr. Tatiana Oltean 

Jazz şi modul Interpretare Muzică 
uşoară/jazz 

conf. dr. Virgil Mihaiu, colab. Ştefan Vannai 
conf. dr. Răzvan Metea, drd. Ioana Badiu, drd. Dumitru Belinschi, 
asist.dr. Istvan Beke 

Limba engleză asist. dr. Denisa Ionescu 
Limba germană conf. dr. Virgil Mihaiu 
Limba italiană drd. Irina Cristina Mărginean 
Management artistic lect. dr. Oana Bălan 
Muzicologie prof. dr. Gabriel Banciu, prof. dr. Pavel Puşcaş 

lect. dr. Oana Andreica, asist. dr. Cristina Şuteu 
Orchestraţie prof. dr. Cristian Misievici 
Pian complementar lect. dr. Czumbil Bernadette, lect. dr. Raluca Rad, asist. dr. Ioana 

Cătuna-Grünner, asist. drd. Bogdan Bohuș, 
asist. drd. Luca Toncian 

Regie muzicală de sunet colab. Alexandru Pârlea 
Repertoriu vocal şi practică instrumentală 
didactică 

conf. dr. Kallo Ildiko 

Secretariat muzical şi planificare artistică dr. Ioana Baalbaki 
Sisteme de educaţie muzicală prof. dr. Elena Chircev 
Tehnologia muzicii electronice conf. dr. Ciprian Pop 
Teoria instrumentelor prof. dr. Cristian Misievici 
Teorie-solfegiu-dictat prof. dr. Nelida Nedelcuţ, conf. dr. Bianca Temeş,  

conf. dr. Ioan Pop, lect. dr. Lucian Ghişa 
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Colectivul de redactare a prospectului 

Concursului de admitere 2019 vă urează 

S U C C E S !  
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Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 

Str. I .C. Brătianu nr. 25, 400079 Cluj-Napoca 
Tel./Fax. 0040-264-593879 

Secretariatul Facultăţii Teoretice 
Tel. 0264-591242/115 

www.amgd.ro 
e-mail: facultatea.teoretica@amgd.ro 

 


