
Universitatea Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Facultatea Facultatea de Interpretare Muzicală 

Departamentul Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie 

Poziţia în statul de funcţii Poziţia 27 

Funcţie LECTOR UNIVERSITAR 

Discipline din planul de învăţământ Interpretare Vioară, Instrument Vioară 

Domeniul ştiinţific Arte, Muzică 

Descrierea postului scos la concurs Postul de lector universitar nr. 27 figurează în statul de funcţii al 
Departamentului de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie 
din cadrul Facultăţii de Interpretare Muzicală, Academia de 
Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca şi include 40 de ore pe 
săptămână din care 15 ore reprezintă norma didactică, restul orelor 
reprezentând activităţi complementare conform cu Carta AMGD şi 
cu fişa disciplinei. 

Atribuţii Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice în conformitate cu 
planul de învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi didactice: 15 ore 
convenţionale, constând în activităţi de predare şi lucrări practice. 
Activităţi de cercetare/activităţi artistice. Alte activităţi cum ar fi: 
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă, îndrumarea activităţilor 
de practică artistică, activităţi de tutorat, activităţi de evaluare 
(examene, verificări), consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, consiliere şi orientare profesională, activitate în comisii 
(admitere, finalizare a studiilor), alte activităţi stabilite de 
managementul universitar. 

Salariul de bază 2871 lei 

Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 

Perioadă înscriere Inceput: 28.04.2017 
Sfârşit: 19.08.2017 

Perioada de susţinere a examenelor Inceput: 04.09.2017 
Sfârşit: 04.09.2017 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Inceput: 04.09.2017 
Sfârşit: 04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 septembrie 2017 
soluţionarea contestaţiilor: 48 de ore de la depunere 

Tematica probelor de concurs Elemente specifice repertoriului violonistic concertant şi  

cameral din perspectivă stilistico- interpretativă 

Descrierea procedurii de concurs Concursul are două probe, după cum urmează:  

- un recital cu o durată de aproximativ 30 de minute în care se vor 
prezenta două lucrări din epoci stilistice diferite. 

- o oră de curs cu un student, cu o temă comunicată de către 
comisie, cu 48 de ore înainte, pe baza tematicii anunţate. 

Lista documente a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar; 

b) copii după: 

- certificatul de naştere; 

- cartea / buletinul de identitate, paşaportul, sau alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 



 

 

 

 

paşaportului; 

- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau 
documente care atestă schimbarea numelui; 

- actul care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic; 

c) copii legalizate după: 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă/diploma supplement; 

- diploma de master (dacă este cazul); 

- diploma de doctor (în cazul în care diploma de doctor originală 
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia); 

- alte diplome care atestă studiile candidatului. 

d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic; 

e) lista de lucrări ale candidatului şi/sau portofoliul de 
activităţi/evenimente artistice în format tipărit şi în format 
electronic; 

f) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât 
şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii în 
vederea prezentării la concurs, al cărei format este prevăzut în 
Anexă. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat;  

h) rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare 
limbă; 

i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care 
s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate; 

j) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele 
mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" 
400079 Cluj-Napoca 
Str. Ion I.C.Brătianu nr. 25 
Rectorat 

Comisie Componenţa comisiei  va fi adăugată ulterior, după emiterea deciziei de 

către Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 



Universitatea Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca 

Facultatea Facultatea de Interpretare Muzicală 

Departamentul Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie 

Poziţia în statul de funcţii Poziţia 28 

Funcţie LECTOR UNIVERSITAR 

Discipline din planul de învăţământ Interpretare Vioară, Instrument Vioară 
Domeniul ştiinţific Arte, Muzică 

Descrierea postului scos la concurs Postul de lector universitar nr. 28 figurează în statul de funcţii al 
Departamentuluide Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie 
din cadrul Facultăţii de Interpretare Muzicală, Academia de 
Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca şi include 40 de ore pe 
săptămână din care 15 ore reprezintă norma didactică, restul orelor 
reprezentând activităţi complementare conform cu Carta AMGD şi 
cu fişa disciplinei. 

Atribuţii Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice în conformitate cu 
planul de învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi didactice: 15 ore 
convenţionale, constând în activităţi de predare şi lucrări practice. 
Activităţi de cercetare/activităţi artistice. Alte activităţi cum ar fi: 
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă, îndrumarea activităţilor 
de practică artistică, activităţi de tutorat, activităţi de evaluare 
(examene, verificări), consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, consiliere şi orientare profesională, activitate în 
comisii (admitere, finalizare a studiilor), alte activităţi stabilite de 
managementul universitar. 

Salariul de bază 2871 lei 

Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioadă înscriere Inceput: 28.04.2017 

Sfârşit: 19.08.2017 
Perioada de susţinere a examenelor Inceput: 04.09.2017 

Sfârşit:  04.09.2017 
Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Inceput: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 septembrie 2017 
soluţionarea contestaţiilor : 48 de ore de la depunere 

Tematica probelor de concurs Elemente specifice repertoriului violonistic concertant şi  
cameral din perspectivă stilistico- interpretativă 

Descrierea procedurii de concurs Concursul are două probe, după cum urmează:  

- un recital cu o durată de aproximativ 30 de minute în care se vor 
prezenta două lucrări din epoci stilistice diferite. 

- o oră de curs cu un student, cu o temă comunicată de către 
comisie, cu 48 de ore înainte, pe baza tematicii anunţate. 

Lista documente a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar; 

b) copii după: 

- certificatul de naştere; 

- cartea / buletinul de identitate, paşaportul, sau alt document de 



identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 

- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau 
documente care atestă schimbarea numelui; 

- actul care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic; 

c) copii legalizate după: 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă/diploma supplement; 

- diploma de master (dacă este cazul); 

- diploma de doctor (în cazul în care diploma de doctor originală 
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia); 

- alte diplome care atestă studiile candidatului. 

d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic; 

e) lista de lucrări ale candidatului şi/sau portofoliul de 
activităţi/evenimente artistice în format tipărit şi în format 
electronic; 

f) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât 
şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii în 
vederea prezentării la concurs, al cărei format este prevăzut în 
Anexă. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat;  

h) rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare 
limbă; 

i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în 
care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 
situaţii de incompatibilitate; 

j) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele 
mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" 
400079 Cluj-Napoca 
Str. Ion I.C.Brătianu nr. 25 
Rectorat 

Comisie Componenţa comisiei va fi adăugată ulterior, după emiterea deciziei de 

către Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 

 

 

 

 



Universitatea  Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca 
Facultatea  Interpretare muzicală  
Departament  Departamentul de Instrumente Coarde , Suflători şi Percuţie  
Poziţia în statul de funcţii 17 
Funcţie  CONFERENŢIAR  UNIVERSITAR 

Disciplinele din planul de învăţământ Acompaniament  
Domeniu ştiinţific Arte, Muzică 
Descriere post Postul de conferenţiar universitar poziţia 17  Acompaniament, 

figurează în statul de funcţii al Departamentul de Instrumente 
Coarde , Suflători şi Percuţie din cadrul Facultăţii de Interpretare 
Muzicală, Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca şi 
include 40 de ore pe săptămână din care 14 ore reprezintă norma 
didactică, restul orelor reprezentând activităţi complementare 
conform cu Carta AMGD şi cu fişa disciplinei. 

Atribuţii/activităţile aferente Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice în conformitate cu 
planul de învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi didactice: 14 ore 
convenţionale, constând în activităţi de predare şi lucrări practice. 
Activităţi de cercetare/activităţi artistice. Alte activităţi cum ar fi: 
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă, îndrumarea activităţilor 
de practică artistică, activităţi de tutorat, activităţi de evaluare 
(examene, verificări), consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, consiliere şi orientare profesională, activitate în 
comisii (admitere, finalizare a studiilor), alte activităţi stabilite de 
managementul universitar. 

Salariul minim de încadrare 3196 lei 
Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

Început: 28.04.2017 
Sfârşit: 19.08.2017 

Perioada de susţinere a examenelor Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 septembrie 2017 
soluţionarea contestaţiilor : 48 de ore de la depunere  

Tematica probelor de concurs 
 

Rolul acompaniatorului în lărgirea orizontului informational 

şi  în educarea atitudinii comportamentale interpretative şi 

scenice a interpretului. 

Descrierea procedurii de concurs Concursul  cuprinde două probe, după cum urmează:  
- susţinerea  unei  ore de curs cu o durată de  50  de minute  
(tema lecţiei va fi  precizată de către comisie, cu 48 de ore înainte 
de desfăşurarea probei, pe baza tematicii comunicate pe site-ul 
AMGD). 
- evaluarea  dosarului de concurs 

Lista de documente a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar; 

b) copii după: 

- certificatul de naştere; 

- cartea / buletinul de identitate, paşaportul, sau alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 



- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau 
documente care atestă schimbarea numelui; 

- actul care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic; 

c) copii legalizate după: 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă/diploma supplement; 

- diploma de master (dacă este cazul); 

- diploma de doctor (în cazul în care diploma de doctor originală 
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia); 

- alte diplome care atestă studiile candidatului. 

d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic; 

e) lista de lucrări ale candidatului şi/sau portofoliul de 
activităţi/evenimente artistice în format tipărit şi în format 
electronic; 

f) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât 
şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii în 
vederea prezentării la concurs, al cărei format este prevăzut în 
Anexă. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat;  

h) rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare 
limbă; 

i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în 
care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 
situaţii de incompatibilitate; 

j) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele 
mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

k) lista celor 3 nume  și adrese de contact-pentru  posturile de 
conferențiar (prevăzute la art. 20 din Metodologia de concurs) și 
profesor universitar (prevăzute la art.art. 21)-care au acceptat să  
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile 
profesionale ale candidatului. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” ,Rectorat 
Str. I.C. Brătianu nr. 25, 400079, Cluj-Napoca, Cluj, România 

Metodologie A se vedea Anexa  
Comisie Componenţa comisiei  va fi adăugată ulterior, după emiterea deciziei de 

către Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 

 

 



Universitatea  The „Gheorghe Dima” Music Academy Cluj-Napoca 
Facultatea  Musical performance 
Departament  Department of String, Woodwind and Percussion Instruments 
Poziţia în statul de funcţii 17 
Funcţie  Associate Professor 

Disciplinele din planul de învăţământ Acompaniament  
Domeniu ştiinţific Arts, Music 
Descriere post Associate Professor, pos. 17 Department of String, Woodwind and 

Percussion Instruments, the “Gheorghe Dima” Music Academy Cluj-
Napoca, 40 hours/week, of which 14 conventional hours. The 
remaining hours represent complementary activities according to the 
AMGD Charter. 

Atribuţii/activităţile aferente Delivering lectures and applied activities according to the curriculum 
specifications: 14 conventional hours, consisting of teaching 
activities and applied activities; research and artistic activities; other 
activities such as counseling students regarding their final diploma 
theses, guiding artistic practice activities, tutoring activities, 
assessment activities (exams, tests), guidance of students’ scientific 
organizations, professional counseling and orientation,  activity in 
commissions (entrance and graduation exams), other activities 
ordered by the university management.. 

Salariul minim de încadrare 3196 lei 
Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

Început: 28.04.2017 
Sfârşit:  19.08.2017 

Perioada de susţinere a examenelor Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 september 2017 
Solution of contestations: 48 hours 

Tematica probelor de concurs 
 

The accompanist’s role in enlarging the performers’ informational 
horizon and in educating their  behavioural attitude in performance 
and on stage 

Descrierea procedurii de concurs One hour of teaching on a topic published by the examination panel 
48 hours before the assessment on the Academy’s website, based on 
a previously communicated range of subjects. 
- evaluation of the candidate’s contest file 

Lista de documente a) job application form, signed by the candidate, including a 
declaration regarding the truth of all information enclosed in the 
application folder;  

b) copies of: 

- birth certificate; 

- ID card, passport, or any equivalent document;  

- marriage certificate (in case of name changes) or any other 
documents attesting name changes;  

- certificate attesting the completion of the pedagogical module of 
studies;  

c) authorized copies of: 



- Bachelor of studies diploma and transcript of records/diploma 
supplement; 

- Master’s degree diploma (where applicable); 

- PhD diploma (when the original PhD diploma is not automatically 
recognized in Romania, the equivalation certificate); 

- other diplomas or certificates confirming the candidate’s studies.  

d) resume of the candidate – both on electronic support and hard 
copy; 

e) a list of compositions of the candidate and/or performances, on 
electronic support and hard copy; 

f) proposal for the candidate’s academic career development, both 
regarding teaching and scientific research; the proposal written by 
the candidate should not exceed 10 pages and is one of the main 
criteria in resolving ties between candidates;  

g) checklist of meeting the university’s requirements for the present 
application. The form is filled in and signed by the candidate;  

h) abstract of the PhD thesis, both in Romanian and another 
international language, with a maximum 1 page for each language 
variant; 

i) statement of the candidate where all incompatibility situations as 
specified by Law no. 1/2011 are declared;  

j) a maximum of 10 publications, patents or other works by the 
candidate, on electronic support as selected by the candidate 
according to their relevance to the candidate’s professional 
achievement.  

k) the list of the three names and contact details of prominent 
personalities in their respective field in Romania and abroad (but 
outside the Music Academy in Cluj) who agreed to provide 
references regarding the candidate’s professional abilities. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

The “Gheorghe Dima” Music Academy 
25 I.C. Brătianu Street, 400079, Cluj-Napoca, Cluj, Romania  

Metodologie A se vedea Anexa  
Comisie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Academia de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca 
Facultatea Facultatea de Interpretare Muzicală 
Departamentul Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical 
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 18 

Funcţie LECTOR UNIVERSITAR 

Discipline din planul de învăţământ Estetica reprezentării scenice, Acompaniament Canto, 
Acompaniament Lied-Oratoriu 

Domeniul ştiinţific Arte, Muzică 
Descrierea postului scos la concurs Postul de lector universitar nr. 18 figurează în statul de funcţii al 

Departamentului de Canto şi Artele spectacolului muzical din cadrul 
Facultăţii de Interpretare Muzicală, Academia de Muzică “Gh. 
Dima” Cluj-Napoca şi include 40 de ore pe săptămână din care 15 
ore reprezintă norma didactică, restul orelor reprezentând activităţi 
complementare conform cu Carta AMGD şi cu fişa disciplinei. 

Atribuţii Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice în conformitate cu planul 
de învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi didactice: 15 ore 
convenţionale, constând în activităţi de predare şi lucrări practice. 
Activităţi de cercetare/activităţi artistice. Alte activităţi cum ar fi: 
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă, îndrumarea activităţilor 
de practică artistică, activităţi de tutorat, activităţi de evaluare 
(examene, verificări), consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, consiliere şi orientare profesională, activitate în comisii 
(admitere, finalizare a studiilor), alte activităţi stabilite de 
managementul universitar. 

Salariul de bază 2871 lei 

Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioadă  de înscriere Inceput: 28.04.2017 

Sfârşit: 19.08.2017 
Perioada de susţinere a examenelor Inceput: 04.09.2017 

Sfârşit: 04.09.2017 
Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Inceput: 04.09.2017 
Sfârşit: 04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 septembrie 2017 
soluţionarea contestaţiilor : 48 de ore de la depunere 

Tematica probelor de concurs Aspecte stilistice şi interpretative ale repertoriului de operă în 
Clasicism 

Descrierea procedurii de concurs Concursul are două probe, după cum urmează:  
- un recital cu o durată de aproximativ 30 de minute în care se vor 
prezenta două lucrări din epoci stilistice diferite. 
- o oră de curs cu un student, cu o temă comunicată de către comisie, 
cu 48 de ore înainte, pe baza tematicii anunţate. 

Lista documente a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include 
o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar; 

b) copii după: 

- certificatul de naştere; 



- cartea / buletinul de identitate, paşaportul, sau alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 

- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau 
documente care atestă schimbarea numelui; 

- actul care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic; 

c) copii legalizate după: 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă/diploma supplement; 

- diploma de master (dacă este cazul); 

- diploma de doctor (în cazul în care diploma de doctor originală nu 
este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia); 

- alte diplome care atestă studiile candidatului. 

d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic; 

e) lista de lucrări ale candidatului şi/sau portofoliul de 
activităţi/evenimente artistice în format tipărit şi în format electronic; 

f) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi 
din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii în 
vederea prezentării la concurs, al cărei format este prevăzut în 
Anexă. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat;  

h) rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 

i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care 
s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate; 

j) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în 
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" 
400079 Cluj-Napoca 
Str. Ion I.C.Brătianu nr. 25 
Rectorat 

Comisie Componenţa comisiei  va fi adăugată ulterior, după emiterea deciziei de 

către Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 



Universitatea Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
Facultatea Teoretică 
Departament Compoziţie muzicală şi Dirijat 
Poziţia în statul de funţii 10 
Funcţie CONFERENŢIAR  UNIVERSITAR 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Contrapunct (specializările Interpretare muzicală - Instrumente și 
Muzică), Armonie (specializarea Interpretare muzicală - Canto) 

Domeniu ştiinţific MUZICĂ 
Descriere post Conferenţiar universitar, poz. 10, Departamentul de Compoziţie 

muzicală si Dirijat din cadrul Facultăţii Teoretice, Academia de 
Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca, include 40 de ore pe săptămână 
din care 14 ore reprezintă norma didactică, restul orelor 
reprezentând activităţi complementare conform cu Carta AMGD şi 
cu fişa disciplinei. 

Atribuţii/activităţile aferente Susţinerea orelor de lucrări practice în conformitate cu planul de 
învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi didactice: 14 ore 
convenţionale, constând în activităţi de curs şi lucrări practice. 
Activităţi de cercetare/activităţi artistice. Alte activităţi cum ar fi: 
îndrumarea elaborării lucrărilor de 
licenţă şi disertaţie, îndrumarea activităţilor de practică artistică, 
activităţi de tutorat, activităţi de evaluare (examene, verificări), 
consultaţii, îndrumare cercuri stiinţifice studenţesti, consiliere si 
orientare profesională, activitate în comisii (admitere, finalizare a 
studiilor), alte activităţi stabilite de managementul universitar. 

Salariul minim de încadrare 3196 
Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

Început: 28.04.2017 
Sfârşit:  19.08.2017 

Perioada de susţinere a examenelor Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11 septembrie 2017 
soluţionarea contestaţiilor : 48 de ore de la depunere 

Tematica probelor de concurs 
 

Proba de susţinere a unei ore de curs 
Tematica : Contrapunctul inversat (dublu, triplu) în baroc 

Descrierea procedurii de concurs Concursul  cuprinde două probe, după cum urmează: 
Susţinerea unei ore de curs. cu o durată de 50 de minute  Tema 
lecţiei va fi precizată cu 48 de ore înainte de desfăşurarea probei, 
pe baza tematicii communicate pe site-ul AMGD.. 
- evaluarea  dosarului de concurs 

Lista de documente a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar; 

b) copii după: 

- certificatul de naştere; 

- cartea / buletinul de identitate, paşaportul, sau alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 

- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau 
documente care atestă schimbarea numelui; 



 

 

 

 

 

- actul care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic; 

c) copii legalizate după: 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă/diploma supplement; 

- diploma de master (dacă este cazul); 

- diploma de doctor (în cazul în care diploma de doctor originală 
nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau 
echivalare a acesteia); 

- alte diplome care atestă studiile candidatului. 

d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic; 

e) lista de lucrări ale candidatului şi/sau portofoliul de 
activităţi/evenimente artistice în format tipărit şi în format 
electronic; 

f) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât 
şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii în 
vederea prezentării la concurs, al cărei format este prevăzut în 
Anexă. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat; 

h) rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare 
limbă; 

i) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în 
care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 
situaţii de incompatibilitate; 

j) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele 
mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

k) lista celor 3 nume  și adrese de contact-pentru  posturile de 
conferențiar (prevăzute la art. 20 din Metodologia de concurs) și 
profesor universitar (prevăzute la art.art. 21)-care au acceptat să  
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile 
profesionale ale candidatului. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
Str. I.C. Brătianu nr. 25, 400079, Cluj-Napoca, Cluj, România 

Metodologie A se vedea Anexa 
Comisie Componenţa comisiei va fi adăugată ulterior, după emiterea deciziei de 

către Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 



 

Universitatea  The „Gheorghe Dima” Music Academy Cluj-Napoca 
Facultatea  Theoretical 
Departament  Department of Music Composition and Conducting 
Poziţia în statul de funţii 10 
Funcţie  Associate Professor 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Counterpoint (specialties Musical performance - Instruments and 
Music), Harmony (specialty Musical performance - Singing) 

Domeniu ştiinţific Arts, Music 
Descriere post Associate Professor, pos. 10, Department of Music Composition 

and Conducting, the “Gheorghe Dima” Music Academy Cluj-
Napoca, 40 hours/week, of which 14 conventional hours. The 
remaining hours represent complementary activities according to 
the AMGD Charter. 

Atribuţii/activităţile aferente Delivering lectures and applied activities according to the 
curriculum specifications: 14 conventional hours, consisting of 
teaching activities and applied activities; research and artistic 
activities; other activities such as counseling students regarding 
their final diploma theses, guiding artistic practice activities, 
tutoring activities, assessment activities (exams, tests), guidance of 
students’ scientific organizations, professional counseling and 
orientation,  activity in commissions (entrance and graduation 
exams), other activities ordered by the university management. 

Salariul minim de încadrare 3196 
Data publicării în Monitorul Oficial 28.04.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

Început: 28.04.2017 
Sfârşit:  19.08.2017 

Perioada de susţinere a examenelor Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

Început: 04.09.2017 
Sfârşit:  04.09.2017 

Perioada de contestaţii 05,06,07,08,11  September  2017 
Solution of contestations: 48 hours 

Tematica probelor de concurs 
 

Teaching a lesson 
Theme: Invertible (double, triple) counterpoint in Baroque 

Descrierea procedurii de concurs One hour of teaching on a topic published by the examination 
panel 48 hours before the assessment on the Academy’s website, 
based on a previously communicated range of subjects. 
evaluation of the candidate’s contest file 

Lista de documente a) job application form, signed by the candidate, including a 
declaration regarding the truth of all information enclosed in the 
application folder;  

b) copies of: 

- birth certificate; 

- ID card, passport, or any equivalent document;  

- marriage certificate (in case of name changes) or any other 
documents attesting name changes;  

- certificate attesting the completion of the pedagogical module of 
studies;  



 

c) authorized copies of: 

- Bachelor of studies diploma and transcript of records/diploma 
supplement; 

- Master’s degree diploma (where applicable); 

- PhD diploma (when the original PhD diploma is not 
automatically recognized in Romania, the equivalation 
certificate); 

- other diplomas or certificates confirming the candidate’s studies.  

d) resume of the candidate – both on electronic support and hard 
copy; 

e) a list of compositions of the candidate and/or performances, on 
electronic support and hard copy; 

f) proposal for the candidate’s academic career development, both 
regarding teaching and scientific research; the proposal written by 
the candidate should not exceed 10 pages and is one of the main 
criteria in resolving ties between candidates;  

g) checklist of meeting the university’s requirements for the 
present application. The form is filled in and signed by the 
candidate;  

h) abstract of the PhD thesis, both in Romanian and another 
international language, with a maximum 1 page for each language 
variant; 

i) statement of the candidate where all incompatibility situations 
as specified by Law no. 1/2011 are declared;  

j) a maximum of 10 publications, patents or other works by the 
candidate, on electronic support as selected by the candidate 
according to their relevance to the candidate’s professional 
achievement.  

k) the list of the three names and contact details of prominent 
personalities in their respective field in Romania and abroad (but 
outside the Music Academy in Cluj) who agreed to provide 
references regarding the candidate’s professional abilities. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

The “Gheorghe Dima” Music Academy 

25 I.C. Brătianu Street, 400079, Cluj-Napoca, Cluj, Romania  

Metodologie A se vedea Anexa  

Commission:  


