Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Departamentul de Învăţământ la Distanţă și Frecvență Redusă

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE1
pentru anul universitar 2021-2022
Specializarea MUZICĂ
Anul de studii 1

I. DATE DE IDENTIFICARE A CANDIDATULUI
1. Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
________________________________________________________________________________
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor) ______________________________________________
Prenumele __________________________________________________________________
Numele şi prenumele părinţilor
tata: ______________________________ mama: ______________________________
2. Cod numeric personal

3. Data şi locul naşterii: ziua _________ luna ___________________________ anul ________
Localitatea _______________________________ judeţul ________________________________
4. Starea civilă:______________________ (necăsătorit (ă), căsătorit (ă), divorţat (ă), văduv (ă) )
5. Starea socială: ____________________ (orfan de un părinte sau de ambii părinţi, provenit din case de
copii, provenit din familie monoparentală etc.)
6. Naţionalitatea (etnia): _______________________, Cetăţenia _____________________________
7. Domiciliul stabil: Ţara ______________________, judeţul ________________________________,
localitatea ___________________________, strada _____________________________ nr. _________,
bloc _______ scara ______ et. ______ apartamentul __________ cod poştal ______________________,
telefon (1) ______________________ telefon (2) _______________________
Mediul rural sau urban __________________________ .
Adresa de corespondenţă este aceeaşi cu domiciliul stabil: DA
NU ________________________________________________________________________________
8. Act de identitate: seria ______ nr. __________ eliberat de SPCLEP________________________ la
data de _____________________
9. Adresa de e-mail: __________________________________ (obligatoriu!)
10. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (doar persoanele care depun
la dosar documente justificative)

1

Toate câmpurile din prezenta Fișă de înscriere sunt obligatorii și se completează cu majuscule sau prin tehnoredactare.

II. STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE (nivel liceu)
Instituţia unde a absolvit: ______________________________________________________________,
Ţara ___________________ Localitatea ____________________________, Judeţul ________________
Profilul/Domeniul _________________________________________, Durata studiilor ___________,
Anul absolvirii _____________, Forma de învăţământ (zi, seral, FR, ID) ___________
Diploma de bacalaureat: Seria ________ Nr. _________________, Emisă de ____________________,
anul emiterii _________ numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ______________________.
Media examenului de bacalaureat ____________________
Media generală a anilor de liceu: ____________________ .
Studii muzicale: _______________________________________________________________

III. STUDII UNIVERSITARE ÎN CURS DE ABSOLVIRE (maxim 1):
1. Sunt student(ă) la Universitatea _____________________________________________,
Facultatea __________________________, Domeniul/Profilul ________________________,
Specializarea ______________________, Forma de învăţământ _________, Forma de finanţarea
a studiilor __________, anul de studiu ____, Localitatea ________________, judeţul
__________________

IV. STUDII UNIVERSITARE ABSOLVITE:
1. Sunt licenţiat(ă) al (a) Universităţii __________________________________________,
Facultatea _______________________________, Domeniul/Profilul ______________________,
Specializarea _________________________, Forma de învăţământ _________, Forma de
finanţarea a studiilor __________ din anul _________.

V. STUDII UNIVERSITARE ÎNTRERUPTE

1. Am fost student(ă) dar am întrerupt studiile la Universitatea ___________________________,
Facultatea________________________________ Domeniul/Profilul ______________________,
Specializarea _________________________, Forma de învăţământ _________, Forma de
finanţarea a studiilor __________până în anul _____________ .

VI. SITUAŢIE TAXE:
Numărul şi data ordinului de plată pentru achitarea taxei de înscriere: ____________________________
Locul de muncă al studentului ____________________________________________________
Adresa locului de muncă __________________________________________________________
Funcţia la locul de muncă __________________________________________________________

V. DECLARAŢIE
Subsemnatul (a) solicit înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie-septembrie 2021
conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de
studii univeristare de licență prin învățământ la distanță, în condiţiile de funcţionare ale Academiei de
Muzică „Gheorghe Dima” precizate în Charta AMGD și conform Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor si planurilor de învăţământ aprobate.
Declar că am citit Nota de informare privind protecția datelor personale prelucrate de ANMGD.
Am luat la cunoştinţă şi accept condiţiile cuprinse în Metodologia de admitere a DIDFR.
Data,

Semnătura,

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ CLUJ-NAPOCA
DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ
STR. Ion I.C. BRĂTIANU 25, 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
Tel. 0040-264-591241/189; 0768 187 262
e-mail: decid@amgd.ro, amgd@amgd.ro , www.anmgd.ro

Subsemnata/tul ......................................................................................., cu domiciliul în localitatea
......................................................., str........................................., nr. ............................, județul
..................................., având CNP.............................................., în calitate de candidat pentru înscriere /
admitere studii de licență la ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „Gheorghe Dima“, cunoscând
dispozițiile privind infracțiunile de fals2 prevăzute de codul penal, dau prezenta
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
prin care atest faptul că toate documentele menționate mai jos, depuse în dosarul de admitere, le dețin în
original, respectiv eu, personal, le-am semnat pentru conformitate (făcând mențiunea ”conform cu
originalul” și semnând) înainte de a le scana și a le atașa dosarului. Documentele conforme cu originalul
ce se află la dosar și a căror conformitate o declar pe proprie răspundere sunt următoarele:
Tip document

Serie/Nr.

Data documentului

Diploma de bacalaureat
Foaie matricolă
Certificatul de naştere
Adeverinţă medicală tip
Adeverinţă din care să rezulte
calitatea de student3
6. Diploma de licenţă/absolvire sau
diploma echivalentă cu aceasta4
7. Adeverinţa loc de muncă (dacă este
cazul)
8. Copie Carte de identitate / Buletin
de identitate
9. Dovada absolvirii unei școli de
muzică sau a unui liceu de
specialitate sau vocațional (minim 8
clase) pentru candidații de la
specializarea Interpretare muzicală –
Instrumente
10. Chitanţa care dovedeşte plata taxei
de admitere - 150 de lei

1.
2.
3.
4.
5.

Data
_____________

__________________________(Nume și prenume)
________________________________(semnătură)

Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de
natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna
din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat, iar ANMGD va face demersurile necesare pentru
informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală.
3
Pentru studenţii care urmează o a doua specializare
4
Pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu
2

