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

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru anul universitar 2021-2022
NR. MATRICOL ____________
Specializarea MUSICAL ART
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 _____________________________ bloc _________ nr. _______
et. ______ scara _____ apartamentul ____ cod poştal ___________________, telefon fix
_________________
telefon
mobil
___________________
Mediul
rural
sau
urban
__________________________ .
Adresa de corespondenţă este aceeaşi cu domiciliul stabil: DA
NU ____________________________________________________________________________
8. Act de identitate: seria ______ nr. __________ eliberat de ________________________ la data de
_____________________

9. Adresa de e-mail: __________________________________
10. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (doar persoanele care depun
la dosar documente justificative)

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 anilor de liceu:
Anul I _______, Anul II _______, Anul III ________, Anul IV _______, Anul V _______ .
Media generală a anilor de liceu: ____________________ .

Studii muzicale: _______________________________________________________________

III. STUDII UNIVERSITARE ABSOLVITE:
1. Sunt student(ă) la Universitatea _____________________________________________,
Facultatea __________________________, Domeniul/Profilul ________________________,
Specializarea ______________________, Forma de învăţământ _________, Forma de finanţarea
a studiilor __________, anul de studiu ____, Localitatea ________________, judeţul
__________________
2. Sunt licenţiat(ă) al (a) Universităţii __________________________________________,
Facultatea _______________________________, Domeniul/Profilul ______________________,
Specializarea _________________________, Forma de învăţământ _________, Forma de
finanţarea a studiilor __________ din anul _________.
3. 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 _____________ .

IV. SITUAŢIE TAXE:
Numărul şi data chitanţei 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 masterat prin învățământ cu frecvență redusă, în condiţiile de funcţionare ale
Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” precizate în Carta AMGD și conform Regulamentului
privind activitatea profesionala 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

