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ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA 

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

ȘCOALA DOCTORALĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” 

 

 

METODOLOGIE  

pentru desfășurarea online a  

Concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020,  

în condițiile menținerii măsurilor de distanțare socială 

 

1. SCOPUL PROCEDURII 

Desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în format 

online, în condițiile menținerii măsurilor de distanțare socială.  

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României 

Legea 1/2011 actualizată 

Codul studiilor universitare de doctorat – HG 681/2011 

HG 134/2016 

Carta ANMGD 

Adresa M.E.C. 8880-07.04.2020 

O.M. 4020/4.04.2020 

Regulamentul Școlii doctorale „Sigismund Toduță” privind concursul de admitere la 

studii universitare de  doctorat, sesiunea septembrie 2020 (aprobat în 10.02.2020) 

OUG 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ, 29.04.2020. 

Adresa MEC 291GP/8.05.2020 privind cerințele de sănătate publică aplicabile 

procesului de admitere Ia studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni. 

O.M.  4205/6.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat 

O.M.  4206/6.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior 

din România 
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3. DOMENIUL DE APLICARE 

Desfășurarea online, în condiții de rigoare științifică a concursului de admitere la 

studiile universitare de doctorat, prin excepție de la prevederile Regulamentului 

privind concursul de admitere la studii universitare de  doctorat, sesiunea septembrie 

2020 (denumit în continuare RAD), pentru respectarea condițiilor de distanțare socială. 

 

4. PROCEDURI DE LUCRU  

4.1. Resurse necesare 

4.1.1. Resurse umane 

- coordonatori: directorul CSUD, directorul Școlii doctorale 

„Sigismund Toduță”, secretariatul Școlii doctorale, comisia de evaluare.  

- suport IT: un reprezentant din departamentul de specialitate al 

ANMGD 

- beneficiari: candidații la concursul de admitere. 

4.1.2. Resurse materiale și logistice 

- conexiune Internet; 

- adrese mail; 

- programul de conectare audio-video/videoconferință: Zoom; 

programe de rezervă: Google Team sau similare;  

- programe de trimitere documente (WeTransfer, MyAirBridge sau 

similare); 

- program de gestiune a notelor (Excel).  

4.2. Înscrierea la concurs 

Documentele prevăzute la art. 14 din RAD vor fi trimise în format electronic 

(scanate, in format jpg sau pdf), prin mail, pe adresele conscluj@gmail.com și 

cleoboboc@yahoo.com,  cu mențiunea „examen admitere doctorat 2020”. 

Documentele originale și copiile, prevăzute la articolul mai sus menționat, vor 

fi depuse – de către candidații admiși – la secretariatul ANMGD, la data semnării 

contractului de studii.  

Cererea-tip de înscriere poate fi solicitată prin mail secretariatului Școlii 

doctorale (cleoboboc@yahoo.com). 

Candidații vor preciza numărul de mobil și adresa de mail la care pot fi 

contactați. 

Certificatul de competență lingvistică nu este obligatoriu; candidații care 

posedă acest document, în termen de valabilitate, pot anexa și acest document. 

mailto:conscluj@gmail.com
mailto:cleoboboc@yahoo.com
mailto:cleoboboc@yahoo.com
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Taxa de înscriere se va plăti în contul IBAN nr. RO35 

TREZ21620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Cluj,  cu mențiunea „taxa 

admitere doctorat ANMGD”. Codul fiscal al ANMGD este 4722471. 

Certificatul medical prevăzut la art. 14 (5) este solicitat tuturor studenților 

străini (UE sau NON-UE, precum și românilor de pretutindeni) și trebuie să 

conțină „informații despre starea actuală de sănătate a deținătorului și 

eventuale antecedente personale legate de boli cronice și SARS-COV 2” 

(cf. adresei MEC 291GP/8.05.2020). De menționat că „autoritățile române pot 

impune cerințe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului 

internațional, procesului de înmatriculare și participare la cursuri, în funcție de 

evoluția situației epidemiologice”.  

Candidații vor anexa documentelor o declarație pe proprie răspundere, 

referitoare la corectitudinea și legalitatea documentelor depuse. 

Dosarele incomplete vor fi respinse. 

4.3. Probele de concurs 

Prin excepție de la prevederile art. 15 și 18 ale RAD, probele de concurs sunt: 

(1.) Evaluarea CV-ului profesional, pe baza tabelului din Anexa 4 a RAD (proba 

se notează cu ADMIS / RESPINS și reprezintă un criteriu de departajare a 

candidaților în caz de medii egale) 

(2.) Media de absolvire a studiilor de licență și masterat, calculată după 

formula: (media generală de absolvire a studiilor universitare de licență + media 

examenului de licență + media generală de absolvire a studiilor universitare de 

masterat + media examenului de disertație)/4. Media finală va fi calculată cu 

două zecimale, conform sistemului de calcul implicit din programul Excel. 

Această probă înlocuiește proba scrisă de „Istoria muzicii / istoria spectacolului 

muzical-teatral”, care nu poate fi desfășurată online în condiții probate de 

corectitudine. 

Media candidaților care au absolvit studiile în afara programului Bologna va fi 

calculată doar cu rezultatele obținute la ciclul de licență: (media generală de 

absolvire a studiilor universitare de licență + media examenului de licență)/2.  

(3.) Susținerea proiectului de cercetare doctorală 

Proiectul de cercetare va fi redactat în limba română conform recomandărilor 

de tehnoredactare anexate (Anexa 3 a RAD) și va fi depus spre evaluare în 

format electronic (pdf), odată cu înscrierea la concursul de admitere.  
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Notele obținute la cele trei probe vor conduce la o medie ponderată astfel: 

- proba 1 – admis/respins 

- proba 2 – 30% 

- proba 3 – 70% 

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

minimă generală de admitere este 7.00). 

4.4. Susținerea probei a treia de concurs (proiectul de cercetare doctorală) 

- candidații își vor instala programele Zoom (zoom.us) și Google Meet; 

- link-ul de conectare la programul de videoconferință și parola de acces vor fi 

trimise membrilor comisiei și candidaților prin mail, cu o zi înainte de data 

concursului, împreună cu planificarea orară; 

- candidații se vor conecta la videoconferință cu 15 minute înainte de ora 

planificată; 

- candidații se vor asigura că dispun de o conexiune de internet care să asigure 

buna desfășurare a probei; 

- conexiunea va fi realizată obligatoriu în mod audio-video; 

- în situația în care conexiunea se întrerupe și nu poate fi restabilită în timp util, 

proba va fi reprogramată pentru candidații în cauză; aceștia vor fi înștiințați 

telefonic și prin mail asupra noii programări; 

- susținerea va consta într-o scurtă prezentare a proiectului de către candidat, 

în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (maximum 10 

minute), urmată de întrebări adresate candidatului de către comisie, în limba 

română (cca 5 minute). 

4.5. Comunicarea rezultatelor 

Membrii comisiei vor transmite președintelui, prin mail, notele acordate, în 

termen de cel mult 30 de minute de la finalizarea probei, pe baza unei fișe 

tipizate. 

Rezultatele vor fi procesate de către secretarul comisiei, iar mediile vor fi 

semnate de către președinte și afișate pe site-ul instituției (amgd.ro). 

Întrucât nu există probe scrise, nu se admit contestații. 

Departajarea candidaților cu aceeași medie se face în funcție de punctajul 

realizat la CV-ul profesional (proba 1). 
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5. RESPONSABILITĂȚI 

Responsabili de proces: directorul CSUD, directorul Școlii doctorale. 

Responsabili de realizarea activităților: comisia de concurs și președintele acesteia, 

secretariatul Școlii doctorale, reprezentantul departamentului IT. 

6. DISPOZIȚII FINALE 

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului privind concursul de admitere la studii 

universitare de  doctorat, sesiunea septembrie 2020 (RAD) rămân valabile. 

Pe parcursul desfășurării concursului se vor lua toate măsurile pentru respectarea 

deontologiei profesionale și a corectitudinii desfășurării probelor și a evaluării. 

Prevederile prezentei metodologii se aplică sesiunii septembrie 2020 și în situația în 

care măsurile de distanțare socială nu vor mai fi obligatorii. 

Proba a treia de concurs, desfășurată prin videoconferință, va fi înregistrată și arhivată 

la Școala doctorală. 

 

 

Directorul CSUD Directorul Școlii doctorale „Sigismund Toduță” 

Prof. univ. dr. Gabriel BANCIU Prof. univ. dr. Cristian MISIEVICI 

 

 

 

Prezentul document a fost dezbătut de membrii Școlii doctorale și aprobat în ședința online a  

Senatului ANMGD din 28.05.2020 

 


