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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII EXTERNE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

  

Capitolul 1. Cadrul general 

Activitatea Departamentului de Relaţii externe şi Integrare Europeană din cadrul Academiei 

de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, numită în continuare AMGD, se desfăşoară în 

concordanţă cu reglementările cuprinse în: 

1.1. Legea Învăţământului nr. 1 /2011, cu reglementările ulterioare; 

1.2. Hotărârea Guvernului nr. 273/2001 privind coordonarea, pregătirea şi organizarea 

negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană; 

1.3. Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.4. Ordinul M.Ed.C. nr. 3621/13.04.2000 privind introducerea elementelor de studii 

europene în şcoli, licee, universităţi; 

1.5. Hotărâre nr.786 din 19.5.2004 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României 

pentru participarea la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei, formării 

profesionale şi tineretului – Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Programul Jean 

Monnet, Programele Transversale, Tempus, Eurydice, Europas, Programe Intensive, 

Comenius – acţiuni destinate învăţământului superior (asistenţi Comenius şi vizite de studiu) 

1.6. Carta AMGD; 

 

Capitolul 2 - Structură 

Departamentul de Relaţii externe şi Integrare Europeană al AMGD este subordonat 

prorectorului responsabil cu relaţiile internaţionale şi se compune din trei Birouri: 

2.1. Structură directă 

2.1.1. Biroul de Relaţii Internaţionale 

2.1.2. Biroul de Programe Comunitare 

2.1.3. Biroul pentru Studenţi Străini 

2.2. Structură indirectă 



2.2.1. Responsabilii cu relaţiile externe la nivelul facultăţilor 

 

Capitolul 3 - Conducere 

Activităţile specifice relaţiilor externe din Academia de Muzică „Gheorghe Dima”  sunt 

coordonate de prorectorul responsabil cu activităţile artistice şi relaţiile internaţionale 

  

Capitolul 4 – Obiective generale 

4.1. Elaborarea studiilor de strategie în domeniul relaţiilor internaţionale ale AMGD 

4.2. Primirea delegaţiilor de la instituţiile partenere din străinătate; 

4.3. Organizarea vizitelor la instituţiile partenere din străinătate; 

4.4. Pregătirea de noi schimburi universitare internaţionale; 

4.5. Pregătirea de protocoale, acorduri, scrisori de intenţie pentru cooperarea bilaterală 

a AMGD cu universităţi, instituţii, societăţi, fundaţii, organizaţii din străinătate menite 

a facilita dinamica programelor de cooperare; 

4.6. Avizarea propunerilor de acorduri interinstituţionale de cooperare şi a proiectelor 

finanţate prin programul LLP; 

4.7. Constituirea bazei de date cu privire la acordurile AMGD cu instituţiile de profil 

din străinătate; 

4.8. Constituirea bazei de date şi contactul cu responsabilii cu relaţiile externe la 

nivelul facultăţilor; 

4.9. Coordonarea şi monitorizarea mobilităţilor internaţionale pentru studenţi şi 

personalul angajat în AMGD; 

4.10. Oferirea de informaţii despre AMGD la solicitarea unor instituţii din străinătate; 

4.11. Asigurarea comunicării între AMGD şi instituţiile partenere din străinătate; 

4.12. Diseminarea informaţiilor privind oportunităţile de participare la mobilităţi şi 

proiecte internaţionale; 

4.13. Distribuirea materialelor de promovare ale AMGD la partenerii externi; 

4.14. Oferirea de consultanţă pentru programele cu finanţare europeană: LLP 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Programul Jean Monnet, Programele 

Transversale, Tempus, Eurydice, Programe Intensive, Comenius – acţiuni desfăşurate 

în învăţământul superior) 

4.15. Emiterea certificatului Europass; 

4.16. Colaborarea cu alte structuri din cadrul AMGD în vederea îndeplinirii în bune 

condiţii a sarcinilor. 



4.17. Gestiunea completă a evidenţelor privind relaţiile externe şi integrarea 

europeană din AMGD; 

4.18. Monitorizarea activităţilor de promovare a imaginii, de asigurare a consultanţei 

în domeniul  marketingului educaţional; 

4.19. Elaborarea unui subsistem informatic şi a unei baze de date privind gestionarea 

relaţiilor internaţionale şi a activităţilor specifice; 

4.20. Asimilarea si diseminarea programelor şi priorităţilor de cercetare ştiinţifică pe 

plan internaţional; 

4.21. Promovarea imaginii AMGD în ţară şi strainatate prin: participarea la 

manifestări ştiinţifice internaţionale; elaborarea de materiale publicitare (publicaţii, 

postere, pliante); afişarea acestora în pagina de web aferentă pe site-ul Academiei. 

4.22. Elaborarea de studii şi analize privind modul de realizare a obiectivelor din 

domeniul său de activitate. 

 

Capitolul 5 – Atribuţii specifice 

5.1. Directorul Departamentului de Relaţii Externe şi Integrare Europeană AMGD 

este prorectorul responsabil cu relaţiile internaţionale şi are următoarele atribuţii 

5.1.1. Coordonează întreaga activitate internaţională a AMGD, în scopul 

îndeplinirii cerinţelor de integrare europeană, respectiv de armonizare a 

relaţiilor externe ale academiei; 

5.1.2. Avizează structura organizatorică a Departamentului de Relaţii externe 

şi Integrare Europeană al AMGD; 

5.1.3. Analizează activitatea Departamentului de Relaţii externe şi Integrare 

Europeană al AMGD; 

5.1.4. Avizează deplasările în străinătate ale cadrelor didactice şi studenţilor, 

potrivit programelor şi acţiunilor specifice; 

5.1.5. Consiliul Senatului pentru Relaţii externe se întruneşte semestrial, 

conducerea operativă fiind asigurată de prorectorul de resort şi de 

Departamentul de Relaţii externe şi Integrare Europeană al AMGD. 

5.2. Biroul de Relaţii Internaţionale este organismul care are în atribuţii toate 

acţiunile care vizează cooperarea internaţională cu instituţii de învăţământ şi cercetare 

şi cu administraţia publică, forurile economice şi culturale care pot contribui la 

procesul de integrare europeană. Obiectivele specifice ale acestui tip de activităţi sunt: 

5.2.1.  Iniţierea, elaborarea şi susţinerea unor acorduri de cooperare academică 

naţionale/internaţionale şi a unor programe concrete de cercetare ştiinţifică bi- 

şi multi-laterale cu instituţii similare din străinătate; 

5.2.2. Asigurarea cadrului legal şi organizatoric de participare la programe de 

cercetare şi culturale internaţionale; 



5.2.3. Facilitarea şi coordonarea participării instituţiei la competiţii 

internaţionale pentru obţinerea de granturi pentru cercetare, studii şi 

specializare; 

5.2.4. Informarea permanentă a tuturor structurilor academice şi administrative 

ale universităţii cu privire la normele şi normativele în vigoare ale Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, respectiv ale Integrării Europene, cu scopul 

adaptării politicii şi strategiei universitare. 

5.3. Biroul de Programe Comunitare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

Regulamentul Lifelong Learning al Comisiei Europene, înfiinţat prin Decizia nr. 

1720/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 15 noiembrie 2006 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327/45 din 24 noiembrie 2006, şi 

în baza Cartei Erasmus acordată prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale, organism ce coordonează acest 

program la nivel naţional. Activităţile specifice BPC sunt: 

5.3.1. Acordarea de consultanţă studenţilor, cadrelor didactice şi nedidactice 

înscrise la AMGD, potenţiali beneficiari ai fondurilor europene destinate 

învăţământului universitar în vederea realizării de mobilităţi internaţionale 

5.3.2. Completarea formularelor specifice programelor LLP precum şi 

 emiterea scrisorilor de acord interinstituţional/invitaţie/confirmare/accept 

pentru stagiile de mobilitate; 

5.3.3. Contactarea persoanelor responsabile cu relaţiile internaţionale de la 

facultăţi în vederea solicitării acordului asupra acceptării “studentilor 

incoming” la AMGD. 

5.3.4. Constituirea, gestiunea şi arhivarea bazei de date cu documentele 

beneficiarilor la  mobilităţi 

5.4. Activităţile Biroului pentru Studenţi Străini se desfăşoară în conformitate cu 

legea învăţământului nr. 84/1995, republicată; legea nr. 316/2002 din 12/07/2006 

pentru completarea art. 5 din legea învăţământului nr. 84/1995, republicată; hotărârea 

nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 10/11/1994; ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 

privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte 

ţări care studiază pe cont propriu în România; ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în România; ordinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale nr. 4722 din 29.09.2000 privind transferul studenţilor; ordinul ministrului 

Educaţiei, Cercetării si Tineretului nr. 1646 din 2 carta AMGD. Obiectivele specifice 

ale BSS sunt: august 2007;  

5.4.1.Oferirea de informaţii şi consultanţă candidaţilor străini la AMGD 

5.4.2. Menţinerea legăturii cu candidaţii străini pe perioada admiterii precum şi 

preluarea dosarelor pentru cei declaraţi admişi 

5.4.3. Informarea privind examenul de admitere în cazul studenţilor provenind 

din statele membre UE şi spaţiul SEE, precum şi de oferire a consultanţei în ce 

priveşte confirmările de plată în vederea obţinerii vizei pentru studii (în cazul 

studenţilor din afara spaţiului european); 



5.4.4. Colaborarea cu serviciile de secretariat de la facultăţi în vederea 

actualizării situaţiilor anuale a studenţilor străini; 

5.4.5. Colaborarea cu Oficiul român pentru imigrări, Serviciul pentru imigrări 

Cluj-Napoca; 

5.4.6. Colaborarea cu ambasadele române din străinătate si cele străine în 

România; 

5.4.7. Consultarea site-urilor ce oferă informaţii despre bursele de studiu în 

străinatate; 

5.4.8. Oferirea de asistenţă studenţilor şi cadrelor didactice înscrise în AMGD, 

interesaţi să participe la programele de burse în străinătate; 

5.4.9. Actualizarea bazei de date pentru anul universitar în curs, cu oferte ale 

Guvernului României, ale instituţiilor şi organizaţiilor care pun la dispoziţie 

burse în străinătate. 

  

Capitolul 6 – Dispoziţii finale şi tranzitorii 

6.1. Prezentul Regulament a fost actualizat la data de 21.04.2012 în baza legislaţiei în 

vigoare şi a cartei AMGD. 

6.2. Modificarea prezentului regulament se poate face de către Senatul AMGD, la 

propunerea Consiliului de administraţie. 

 

 

Rector, 

conf. univ. dr. Vasile Jucan 

 

 


