
FACULTATEA ARTĂ MUZICALĂ 

ADMITERE 2020 (ON-LINE) 

 

Termenele de desfășurare a sesiunii de bază pentru admitere la studii 
superioare de licență (ciclul I) și master (ciclul II) 

pentru anul universitar 2020-2021: 

 
Depunerea actelor: 27.07-04.08.2020 

Desfășurarea probelor de concurs/ aptitudini 05-06.08.2020 

Anunțarea rezultatelor intermediare: 07.08.2020 

Depunerea documentelor în original: 08-18.08.2020 

Înmatricularea:  20.08.2020 

 

Dragi viitori studenți! 

Acum este momentul succesului! 

Vă așteptăm cu drag la Facultatea Artă Muzicală a Academiei de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice, care reprezintă o adevărată comunitate cu tradiții bogate în pregătirea specialiștilor 

pentru activitatea în domeniul artei muzicale, oferind programe de studii atât la Ciclul I 

Licență, cât și la Ciclul II Masterat. 

Vă asigurăm că veți fi instruiți de personalități marcante de un înalt nivel profesionist, 

care continuă tradițiile școlilor interpretative și componistice de tip european care au drept 

scop pregătirea profesională a tinerilor, viitori specialiști în domeniul artei muzicale. 

Nu ratați șansa! Construiți-vă viitorul alături de noi! 

 

Informații generale despre Admitere 2020: http://amtap.md/admintere/ 

 

Secretar responsabil FAM: Silvia Mancoș 

Tel.: (022) 24-45-58; (022) 92-14-90; 069139698; 

E-mail: decanatmuzica@gmail.com; silvia.mancos@amtap.md.  

 

Decan FAM: Brînzilă-Coșleț Zinaida  

 Tel.: (022) 24-02-17; 069954087 

E-mail: zinaida.brinzila-coslet@amtap.md  

 

Adresa facultății: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 87 (blocul II) 
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mailto:decanatmuzica@gmail.com
mailto:silvia.mancos@amtap.md
mailto:zinaida.brinzila-coslet@amtap.md


CICLUL I (Licență) și CURSURI DE PREGĂTIRE 

Specialitatea INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

PIAN 

1. Unul din preludiile și fugile din Clavecinul bine temperat de J.S. Bach 

2. Allegro (prima parte) dintr-o sonată clasică 

3. Un studiu de  virtuozitate 

Informații suplimentare: Anatolie Lapicus, profesor universitar, Maestru în Artă – 

079705062, mozart_626@mail.ru  

 

INSTRUMENTE CU COARDE 

1. O gamă (inclusiv octave cifrate și decime pentru violoniști) 

2. Un capriciu sau un studiu 

3. Două mișcări dintr-o lucrare polifonică 

Informații suplimentare: Vladimir Andrieș, profesor universitar, Maestru în Artă – 

079465975, vladimir.andries@amtap.md  

INSTRUMENTE AEROFONE ȘI DE PERCUȚIE 

1. Game, DVII7micș., D7 

2. Două studii 

3. O creație (la libera alegere) 

Informații suplimentare: Victor Tihoneac, conferențiar universitar interimar – 

069699534, tihoneac@mail.ru  

 

INSTRUMENTE POPULARE 

1. Game și studiu 

2. Lucrare polifonică (pentru violoniști și acordeoniști) 

3. Lucrare de formă amplă 

4. Două, trei piese folclorice 

Informații suplimentare: Vitalie Grib – 079231416, v_tgrib@yahoo.com  

 

INSTRUMENTE DE ESTRADĂ ȘI JAZZ 

1. Game diatonice 

2. Piesă academică 

3. Trei piese de jazz: baladă, piesă în tempo moderat, fast 

Informații suplimentare: Petru Haruța – 069641048, trompetru@gmail.com  

 

Specialitatea MUZICOLOGIE 
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MUZICOLOGIE 

1. Răspuns la întrebări de cultură generală și de specialitate (in regim on-line) 

Informații suplimentare: Svetlana Țircunova, profesor universitar, Om Emerit – 

069361572, tircunova@yandex.ru  

 

Specialitatea COMPOZIȚIE 

COMPOZIȚIE MUZICĂ UȘOARĂ 

1. Interpretarea la instrument (trei piese: una academică, două de estradă și jazz în 

diferite stiluri) 

2. Prezentarea a trei lucrări proprii (înregistrate) 

Informații suplimentare: Ghenadie Ciobanu, profesor universitar, Maestru în Artă – 

069303777, gh.ciobanu@gmail.com  

 

COMPOZIȚIE MUZICĂ ACADEMICĂ 

1. Prezentarea lucrărilor proprii  

2. Răspuns la întrebări de cultură generală și de specialitate (in regim on-line) 

Informații suplimentare: Ghenadie Ciobanu, profesor universitar, Maestru în Artă – 

069303777, gh.ciobanu@gmail.com  

 

Specialitatea DIRIJAT CORAL 

DIRIJAT 

1. Interpretarea la pian a creației a cappella (imprimare video) 

2. Dirijarea creației a cappella si a unei creații cu acompaniament (imprimare video) 

3. Întrebări pe teme din cultura universală, de specialitate și generală (in regim on-

line). 

Informații suplimentare: Ilona Stepan, conferențiar universitar, Artistă emerită – 

07943328, stepilon9@gmail.com; Ana Șimbariova, conferențiar universitar – 

079563965 simbariovana@mail.ru  

 

Specialitatea CANTO 

CANTO ACADEMIC 

1. Arie veche (sec. XVII-XVIII) 

2. Arie sec XIX 

3. Romanță din repertoriul occidental 

4. Romanță din muzica națională 
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Informații suplimentare: Mihail Munteanu, profesor universitar, Artist al Poporului – 

069117577, mihail.munteanu@mail.ru  

 

CANTO ESTRADĂ ȘI JAZZ 

1. Trei piese cu caracter diferit cântate cu acompaniament (fonogramă), de dorit în 

diferite limbi 

Informații suplimentare: Adela Blîndu, Om Emerit – 069085136, 

blindu4@yahoo.com; Petru Haruța – 069641048, trompetru@gmail.com  

 

CANTO POPULAR 

1. Colind 

2. Cântec prelung, doinit, baladă 

3. Cântec de joc, de pahar, de glumă 

4. Fragment de poezie sau proză 

Informații suplimentare: Zinaida Bolboceanu, Artistă a Poporului - 069447008 

zbolboceanu@gmail.com  

 

Specialitatea MUZICĂ (Științe ale educației) 

1. Interpretarea unei romanțe (baladă, doină) la libera alegere 

2. Interpretarea instrumentală: piesă polifonică, o parte din sonată (sonatină), piesă 

lirică la liberă alegere 

3. Dirijarea unei partituri a capella sau cu acompaniament la libera alegere (probă 

opțională) 

Informații suplimentare: Oxana Filip, conferențiar universitar, Maestru în Artă – 

079475699, oxz_filip@yahoo.com  

 

CICLUL II (Masterat) 

Specialitatea INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

PIAN: 

1. O lucrare polifonică. 

2. O lucrare de formă amplă. 

3. Răspuns la întrebări de cultură generală şi de specialitate (in regim on-line). 

Informații suplimentare: Anatolie Lapicus, profesor universitar, Maestru în Artă – 

079705062, mozart_626@mail.ru  
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INSTRUMENTE CU COARDE: 

1. O lucrare polifonică. 

2. O lucrare de formă amplă.  

Informații suplimentare: Vladimir Andrieș, profesor universitar, Maestru în Artă – 

079465975, vladimir.andries@amtap.md  

 

INSTRUMENTE AEROFONE:  

1. O lucrare de formă amplă. 

2. O piesă de concert.  

Informații suplimentare: Victor Tihoneac, conferențiar universitar interimar – 

069699534, tihoneac@mail.ru  

 

INSTRUMENTE POPULARE: 

1. O lucrare clasică de formă amplă (sau polifonică pentru acordeonişti).  

2. O suită de melodii populare. 

Informații suplimentare: Vitalie Grib – 079231416, v_tgrib@yahoo.com  

 

INSTRUMENTE DE ESTRADĂ ȘI JAZZ:  

1. 3 piese de diferite stiluri. 

Informații suplimentare: Petru Haruța – 069641048, trompetru@gmail.com  

 

Specialitatea CANTO 

CANTO ACADEMIC: 

Interpretarea unui program, pregătit din timp, care va conţine:  

1. Arie preclasică (sec.16-17) 

2. Arie clasică apuseană (sec.19) 

3. Arie clasică rusă (sec.18-19) 

4. Arie din creaţia unui compozitor contemporan (sec. XX)  

5. 4 lieduri  

Informații suplimentare: Mihail Munteanu, profesor universitar, Artist al Poporului – 

069117577, mihail.munteanu@mail.ru  

 

CANTO ESTRADĂ: 

3 piese de diferite stiluri 

Informații suplimentare: Adela Blîndu, Om Emerit – 069085136, 

blindu4@yahoo.com; Petru Haruța – 069641048, trompetru@gmail.com  

mailto:vladimir.andries@amtap.md
mailto:tihoneac@mail.ru
mailto:v_tgrib@yahoo.com
mailto:trompetru@gmail.com
mailto:mihail.munteanu@mail.ru
mailto:blindu4@yahoo.com
mailto:trompetru@gmail.com


 

CANTO POPULAR: 

3 cântece populare de diferite genuri, dintre care unul să fie doină (cântec doinit)  

Informații suplimentare: Zinaida Bolboceanu, Artistă a Poporului - 069447008 

zbolboceanu@gmail.com  

 

Specialitatea DIRIJAT 

1. Dirijarea unei creații de  formă amplă (o parte esențială din oratoriu, mesă, cantată, 

operă, sau concert coral integral) (imprimare video). 

2. Întrebări privitor la interpretarea diferitor stiluri și genuri muzicale. Întrebări de 

cultură generală (in regim on-line). 

Informații suplimentare: Ilona Stepan, conferențiar universitar, Artistă emerită – 

07943328, stepilon9@gmail.com; Ana Șimbariova, conferențiar universitar – 

079563965 simbariovana@mail.ru 

 

La specialitățile MUZICOLOGIE, COMPOZIȚIE și MUZICĂ (Științe ale 

educației) admiterea se va face în baza mediei diplomei și a examenelor de licență. 
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