Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Facultatea Teoretică
FIŞA DE ÎNSCRIERE
la Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă
SESIUNEA IULIE 2020
(se completează cu majuscule)
Programul de studiu la care se înscrie candidatul
(în ordinea preferințelor, se alege dintre programele de studiu enumerate mai jos):
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________
Facultatea Teoretică oferă locuri la următoarele programe de studiu:
Taxă
Compoziție muzicală
Muzicologie
Dirijat
Muzică
Muzică (în limba engleză)

Buget
Compoziție muzicală
Muzicologie
Dirijat
Muzică
Muzică (în limba engleză)

1

Secţiunea 1.1
Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină
Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, cf. actului doveditor)

3

Prenumele

4

Iniţialele tatălui (mamei, acolo unde este cazul)

5

CNP (sau alt cod de identificare personală pt. candidaţii străini)

6

Data naşterii: Anul

7

Locul naşterii: Ţara de origine
Judeţul

Luna

Ziua

Localitatea

8

Starea civilă: Căsătorit(ă)

9

Starea socială specială: Orfan (de un părinte _____ sau de ambii părinţi _____) / provenit din case de copii
_____ / provenit din familie monoparentală _____ / nu este cazul

10

Cetăţenia: Română, cu domiciliul în România _____ Română, cu domiciliul în străinătate _____
Alte cetăţenii

11

Etnia

/ Necăsătorit(ă)

Cetăţenia anterioară, dacă este cazul

12

Domiciliul stabil:
Ţara _________________ Judeţul ________________ Oraşul / Comuna / Satul ________________________
Adresă: strada __________________________________, nr._____, bloc ____, scară _____, etaj ___, ap.____,
sector____

13

14

Actul de identitate / Documentul de
călătorie

Seria

- act de identitate pt. cetăţenii UE/SEE

Eliberat de

- paşaport pt. cetăţenii străini cu altă
cetăţenie decât UE/SEE

Data eliberării

Alte date personale ale candidatului

telefon fix

Numărul

Data expirării

telefon mobil
adresă de e-mail
ID. facebook
ID. Skype
15

Candidat care se încadrează în
categoria persoanelor cu dizabilităţi

Se bifează numai de persoanele aflate în
această situaţie, pe bază de documente

Secţiunea 1.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
16

Studiile preuniversitare absolvite,

Instituţia unde a absolvit

nivel liceu
Ţara
Localitatea

Județul

Profilul / Domeniul
Durata studiilor (ani)

Anul absolvirii

Forma de învăţământ (zi / seral / FR / ID)
17

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care
a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

18

Alte observaţii (pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini)
Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei)
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)

Secţiunea 1.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului
(numai pentru candidații care au absolvit o altă facultate)
19

Studiile universitare absolvite
Ţara ____________ Localitatea____________________________ Judeţul ____________________________
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ____________________________________________________
Facultatea ____________________________ Specializarea ________________________________________
Titlul obţinut _______________________ Forma de învăţământ (zi / / FR / ID / seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă) _______ Durata studiilor (nr. de ani sau nr. de semestre)
Anul absolvirii

20

Datele de identificare ale actului de studii
Tipul - denumirea (diplomă / diplomă de licenţă / echivalentă / diplomă de master)
Seria _____ Numărul ______________ Emitentul _______________________________________________
Anul emiterii

21

Supliment diplomă / Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii

Alte observaţii (pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini)
Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei)
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)

Alte date necesare
22

23

Studii universitare în paralel:
Ţara ________________)__ Localitatea _________________________Judeţul _________________
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ___________________________________________
Facultatea __________________________________ Specializarea _________________________
Anul de studiu (în 2020-2021) ______ Forma de învăţământ (zi / FR / ID / seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Religia / confesiunea candidatului

24

Studii muzicale (pentru candidaţii care nu sunt absolvenţi ai liceelor de muzică): nr. de ani, instituția sau studii
în particular

25

Înscriere la concursul de admitere în
paralel şi la alta instituţie de învăţământ
superior

Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Specializarea

26

Locul de muncă al candidatului (dacă este cazul)

27

Date despre părinţi (sau susţinători legali):
Numele şi prenumele
Tatăl/susținător legal _____________________

Mama/susținător legal ____________________

Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
Tatăl /susținător legal _____________________

Mama/susținător legal ______________________

Telefonul fix/mobil al părinţilor
28

Tatăl
Nr. şi data chitanţei pentru achitarea taxei de admitere

29

Nr., data şi instituţia care eliberează adeverinţa pentru copiii personalului didactic

Mama

Subsemnatul(a) declar cele de mai sus pe propria mea răspundere.
Sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate în Registrul matricol unic.
Declar pe propria mea răspundere că nu am absolvit o altă facultate.
Pentru absolvenţii din promoţii anterioare anului 2020: Declar pe propria mea răspundere că am/nu
am beneficiat de finanţare de la buget timp de _________ ani.
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile cuprinse în metodologia pentru desfășurare on-line a
concursului de admitere.

Prin acest acord1 îmi exprim în mod expres consimţământul2 ca ACADEMIA NAȚIONALĂ DE
MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj Napoca, str. I. C. Brătianu, nr. 25,
reprezentat legal prin Rector, în calitate de operator:
•

Să afișeze datele mele de identificare cu caracter personal (numele, inițiala prenumelui tatălui și
prenumele), precum și notele obținute în cadrul Concursului de admitere la studii universitare de
licență – sesiunea iulie 2020;

•

Să prelucreze adresele mele de e-mail în scopul transmiterii de informări profesionale de pe
adresele conscluj@gmail.com, facultatea.teoretica@amgd.ro și relatii.externe@amgd.ro;

•

Să prelucreze datele mele cu caracter personal pe platformele on-line utilizate pentru Concursul de
admitere on-line la ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJNAPOCA;

•

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate pe o perioadă de stocare egală
cu perioada în care se mențin în arhivele ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ
„GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA, documentele concursului de admitere. Am fost informat
că am dreptul la retragerea consimțământului în mod necondiționat în toată această perioadă de
stocare3;

Confirm că am fost informat cu privire la drepturile mele prevăzute în GDPR, precum dreptul la
informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi
uitat”), dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie,
dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea
consimțământului.

Data,

Semnătura,

Consimţământul este definit de GDPR – Regulamentul General cu privire la protecția datelor cu caracter personal, numit Regulamentul nr. 679/2016, ca fiind
o „manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca
de exemplu o declarație făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal”.
2
Am fost informat asupra faptul că în anumite situaţii, consimțământul persoanelor vizate reprezintă temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter
personal, atunci când operatorul nu are un alt temei juridic.
3
Cunosc faptul că dreptul la retragerea consimțământului se face pe baza unei cereri scrise în care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi
șterse. Urmare a exercitării dreptului la retragerea consimțământului, ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA se
obligă să distrugă/șteargă datele mele cu caracter personal.
1

