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MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII  

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA  

STR. I.C. BRĂTIANU 25, 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA  

Tel. 0040-264-593879; Fax: 0040-264-593879  
e-mail: amgd@amgd.ro , www.amgd.ro 

  
  

 
Subsemnatul/a ………………….………......................................................., cu domiciliul 

în loc. ........................................., str. …................................, nr. ..........., jud. ……......................., 

având CNP................................................, în calitate de candidat pentru .......................................... 

………………….. la ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ 

(ANMGD), cunoscând dispozițiile privind infracțiunile de fals1 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:  
 

Nr. crt. Tip document Serie/Nr. Data documentului 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Data                                                              ________________________(nume și prenume)  
______________________________(semnătură)  

 
1 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.  
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Nr. crt. Tip document Serie/Nr. Data documentului 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
 
 

Data                                                              ________________________(nume și prenume)  
 ______________________________(semnătură)  
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