
 

COLOCVIU DE ADMITERE - GRADUL DIDACTIC I 

SERIA 2021-2023 

 Înscrierea la colocviu:  

 - în perioada 15-30 ianuarie 2021; 

 - prin email ( , la dppd@unitbv.ro) 

-documente necesare: cerere* (document  mai jos), informare prelucrare date personale** 
 mai jos) i *** procesare dosar grad didactic I). 

*Cererea va fi  

**Informarea privind prelucrarea datelor cu character personal va fi  integral 
 

** în contul RO08TREZ13120F330500XXXX (beneficiar Universitatea Transilvania 
   

 

 : 

 - 10 februarie 2021, începând cu ora 09.00; 

 - online, pe platforma edu.unitbv.ro; 

 -   

 

 

 

 

 

 

PERSONALULUI DIDACTIC 

Str. , 500019   
tel.: (+40) 268.470.190 | fax: (+40) 268.470.190 
dppd@unitbv.ro | www.unitbv.ro/fpse/Departamente 
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DOMNULE  RECTOR 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________________________________, 

  _____________________________________________________________,  

la ______________________________________________________________________ 

jude ul __________________,  

 gradului didactic I, seria 2021-2023, 

ansilvani ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

________________________________________________       

_______________________________________________________________________ 

Sp ________________________________________________    

_______________________________________________________________________ 

inerii gradului didactic II:________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                         

P

 

Date de contact:  

 _______________________________________,  

________________________________________  

           Data:         
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INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE 
ORGANIZARE EXAMEN PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I, SERIA 2021-2023  

Universitatea TRANSILVANIA din ov, bd. Eroilor nr. 29, jude ul 
 calitate de operator date cu caracter personal, prelucrea  datele dvs. cu caracter 

UE nr. 679/2016 privind 
protec ea datelor cu caracter personal în scopul 
declarat examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2023, conform OMENCS 

 . 

juridic ncheiat între operator, pe de 

datelor cu caracter personal va conduce la imposibilitatea  acestui raport juridic în 
t pentru care în lipsa acordului ve i fi eliminat din examen, 

 

rul nu va putea 
derula cu dvs. procedura de examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2023, 

caracter personal conform celor de mai jos. 

Datele dum  relucrate pentru 
 

A) pentru derularea procedurii de examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2023; 

B) 
r UniTBv;  

C  de candidat la examenul pentru acordarea gradului didactic I, 
seria 2021-2023, respectiv pentru arhivarea documentelor dvs. din dosarul de candidat, respectiv 

a dosarului  

utilizatori din cadrul UniTBv care au obliga ia de prelucrare date cu caracter personal 
obliga ialitate a acestora. Pentru orice cereri cu privire la aplicarea 

i 
adresa o cerere în acest sens Prorectorului cu Rela ii Publice al UniTBv c
dvs. 
timp posibil. 
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În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 
 printr-

UniTBv 
prelucrarea datelor dvs. 
raporturilor juridice 

 

privire la datele colectate de UniTBv

UniTBv 
Prorectoratul cu Rela ii Publice, care va 

 

De asemenea, împotriva modului în care UniTBv 
e plângere la 

 

 

Subsemnatul ________________________________________________, domiciliat 
în______________________________________________________________, 

identificat prin CNP___________________ i CI/BI_________ declar c  am fost informat 
am 

 mi-a fost explicat în termeni uzuali, scopul prelucr
caracter personal, i 

UniTBv 
examenului pe site- ii, conform art.15 

alin.9/art.18 alin.9 din OMENCS nr.6125/2016. 

Nume, prenume......................................  

 

 


