UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de/ Faculty of
_________________________________
Şcoala doctorală/ Doctoral School
______________________________

UNIVERSITY OF BUCHAREST

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE/ Registration form1
pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat/ for the admission contest to doctoral university
studies
sesiunea/session ______________ 2022
ATENŢIE:
Admiterea în anul universitar 2022-2023 se organizează pe domenii de studii universitare de doctorat, pe locuri
finanțate prin granturi de studii (BUGET) și pe locuri cu taxă, pe forme de învăţământ.
ATTENTION:
The admission for the 2022-2023 academic year is organized on fields of doctoral studies, on subsidized study
places (BUDGET) and on places with fee and, by forms of education.
Date personale/ Personal data:
Nume de familie la
naştere/ Family name
at birth

Nume de
familie
actual/Current
family name

Prenume/Surname

Iniţiala tatălui/mamei/
Father/mother name
initial

Fiul/Fiica lui/Son/
daughter of
Data naşterii/ Birth
date
Cetăţenie/ Citizeinship
Etnie/Ethnicity

şi /and
Stare civilă/
Marital status

Actul de identitate / Identity card
Seria/
Series
Eliberat
de/
Issued by
CNP (Codul Numeric
Personal)2/Personal
numeric

Nr./ No.
Data
eliberării/
Release day

Eliberat de/
Issued by

code

Locul nașterii/ Birthplace
Ţară/ Country
Localitatea/
Place

Judeţ/Sector/County/Sector

Domiciliul stabil (conform BI/CI)/ Residence (according to the identity card)
Ţara/
Judeţul/Sector/
Country
County/Sector
Localitatea/
Strada/ Street
Nr./
Place
No.
Bl.
Sc./
Et./
Ap./
Cod/
/Block
Stairs
Floor
Appartment
1 ATENŢIE: completaţi cu litere de tipar/ ATTENTION: Fill in UPPERCASE Postal
code3
2 Sau alt cod de identificare personal, pentru candidaţii străini/ Or another
personal identification code for foreign

Reşedinţa (dacă este diferită de adresa de domiciliu)/ Current residence (if is different from the stable
residentce)
Ţara/
Country
Localitatea/
Place
Bl.
/Block

Judeţul/Sector/
County/Sector
Strada/ Street
Sc./
Stairs

Et./
Floor

Nr./
No.

Ap./
Appartment

Stare socială specială/ Special social status
Orfan de ambii părinți/ Orphaned by both parents

Cod
Postal
code5

Telefon fix/
Landline

Orfan de un părinte/
Orphaned by a parent

Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii
defavorizate/ Coming from disadvantaged groups /
from disadvantaged backgrounds
Provenit din case de copii/din plasament familial/
Coming from orphanages
Provenit din familii monoparentale/ Coming from
single-parent families

Alte situații/ Other situations

Situație medicală specială/ Special medical issues
Boli grave și incurabile/ Serious
Persoane cu dizabilități/
and incurable diseases
Persons with disabilities
Alte situații/ Other situations

Nedeclarat/
Unreported

Nu e cazul/ Not
necessary

Date de contact/ Contact information
Telefon fix/ Landline6

Telefon
mobil/
Mobile

E-mail/ E-mail
Studiile preuniversitare absolvite (liceul) )/ Pre-graduate studies (high school)
Ţara/
Judeţ/Sector/
Country
County/Sector
Instituţie/
Filiera/
Institution
Branch
Profil/
Specializare/
Profile
Specialization
Anul absolvirii/
Durata
Year of
studiilor/
graduation
Lenght of
studies

Localitatea/
Place
Forma de învăţământ/
Form of education

Date de identificare a actului de studii/ Identification data for the study document
Diploma de
bacalaureat/ High
school diploma
3 Codul poştal/ Postal code
Serie/ Series

Număr
/ No.

5 Codul poştal/ Postal code
6 Inclusiv prefixul localităţii/ Includin area code

Localitate/
Place

Medie
bacalaureat/

Atestat de echivalare diplomă de bacalaureat/
Certificate of equivalence high-school
diploma
An
Judeţ/Sector
Telefon
emitere/
/ County
fix/
Issue Year
/Sector
Landline
Emitent
/ Issuer

Studii universitare absolvite (licență)/ Bachelor Studies
Ciclu studii absolvit/
Cycle of studies
graduated
Ţara/
Country

An începere studii/
Starting year
Judeţ/Sector
County/ Sector

An finalizare
studii/ Finishing
year
Localitate/
Place

Instituţia de învăţământ
superior/ Higher education
institution
Domeniu fundamental/
Main domain

Facultate/
Faculty
Domeniu de
studiu/ Field of
study

Specializare/
Specialization

Formă de
învăţământ/ Form of
education
Durată studii/
Study lenght

Număr semestre finanţate
anterior/ Number of previously
funded semesters
Titlul obţinut/
Title obtained

Formă de
finanţare/ Form
of financing
An absolvire/
Graduation
year

Date de identificare a actului de studii/ Identification data for the study document
Tip/
Type

Serie/
Series

Număr/ No.

Judeţ/
County

Localitate/
Place

An
emitere/
Issue Year
Medie/
Avrege
grade

Emitent/
Issuer
Studii universitare absolvite (master) )/ Master Studies
Ciclu studii absolvit/
Cycle of studies
graduated
Ţara/
Country

An începere studii/
Starting year
Judeţ/Sector
County/ Sector

Instituţia de învăţământ
superior/ Higher education
institution
Domeniu fundamental/
Main domain
Specializare/
Specialization
Număr semestre finanţate
anterior/ Number of previously
funded semesters
Titlul obţinut/

An finalizare
studii/ Finishing
year
Localitate/
Place
Facultate/
Faculty
Domeniu de
studiu/ Field of
study

Formă de
învăţământ/ Form of
education
Durată studii/
Study lenght

Formă de
finanţare/ Form
of financing
An absolvire/
Graduation
year

Title obtained
Date de identificare a actului de studii / Identification data for the study document
Tip/
Serie/
Număr/ No.
Type
Series
Judeţ/
County

Localitate/
Place

An
emitere/
Issue Year
Medie/
Avrege
grade

Emitent
/ Issuer
Informații opționale/ Optional information
Locul de muncă/Work
Place
Localitatea/
Locallity
Judeţul / County

Strada/
Street
Funcţia/
Function

Nr. /
No.
Telefon/
Telephone

Limbi străine cunoscute/
Foreign languages spoken
Declar pe proprie răspundere că/ I declare on my own responsibility that*:
Am absolvit un program de doctorat finanțat de la buget cu bursă
/ fără bursă
/ cu taxă
și am
obţinut titlul de doctor în _______________________________________ în anul ______________
I previously graduated from a doctoral program subsidized with scholarship / without scholarship
/ with tax
and I obtained my doctoral degree in the filed
in the year
.
b.
Sunt / nu sunt înscris în prezent la un alt program
Buget
Taxă
de doctorat
Budgt
Fee
I am enrolled/ I am not enrolled in another doctoral
program.
c.
Am fost înscris la doctorat şi am fost exmatriculat
Buget
Taxă
I was enrolled in a doctoral program and I was
Budgt
Fee
expelled.
a.

Opţiuni pentru admitere:
a) Completarea datelor de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii;
b) Candidaţii vor fi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată.
Admission Options:
a) Filling in the data below is mandatory for all candidates;
b) Candidates will be enrolled depending on their admission average and the selected option.
Domeniul/ Field:
Tema propusă/ Proposed research:

Conducător de doctorat/ PhD Supervisor:

Forma de învăţământ/ Education form (one or more options can be indicated, the final allocation being
conditioned by the result and ranking following the admission competition):
1. cu frecvenţă,
buget, cu bursă
with frequency,
subsidized, with
scholarship

2.
cu
frecvenţă,
buget, fără bursă
with
frequency,
subsidized, without
scholarship

3. cu frecvenţă redusă,
buget, fără bursă
with low frequency,
subsidized,
without
scholarship

4. cu frecvență cu
taxă,
with frequency,with
fee

5. cu frecvență
redusă cu taxă
with
low
frequency, with fee

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.142 alin. (6) prevede:
„O persoană poate beneficia de finanţare de la buget, pentru un singur program de licenţă, pentru un singur
program de master şi pentru un singur program de doctorat”.
Ordinul Ministrului nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile
de studii universitare de licență, de master și de doctorat, art .13 alin. (2) prevede:
„Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de
licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare”.
Ordinul Ministrului nr. 3102/2022 art.13 alin. (3) şi art.14 alin. (4) prevede:
Art.13 (3) “Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de
studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere a
diplomei/adeverinţei de
bacalaureat sau a diplomei/ atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior
absolvit, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta
din urmă.”
Art.14 (4) “Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaștere a diplomei sau a
adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin regulamentul
propriu de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat”.

National Education Law no. 1/2011, with subsequent amendments and additions, art. 142 para. (6) provides:
“A person can benefit from funding from the budget, for a single bachelor’s program, for a single master’s program
and for a single doctoral program”.
Minister's Order no. 3102/2022 for the approval of the Framework Methodology regarding the organization of
admission in the cycles of bachelor's, master's and doctoral university studies, art. 13 para. (2) provides:
“A candidate declared admitted can benefit from funding from the state budget for a single bachelor’s program, for
a single master’s program and for a single doctoral program, in compliance with the legal provisions in force".
Minister's Order no. 3102/2022 art. 13 para. (3) and art. 14 para. (4) provides:
Art.13 (3) “The candidate declared admitted to several university study programs opts for the program of studies
that will be financed from the state budget, by submitting the diploma/certificate of recognition of the
diploma/certificate of baccalaureate or diploma/certificate of recognition of the diploma/certificate of the previous
cycle of university studies graduated, in the original, to the faculty he/she wishes to attend, respecting the
submission deadline set by it.”
Art.14 (4) “Non-presentation of the baccalaureate diploma/BA diploma/MA diploma/certificate of recognition of
the diploma or of the certificate, in the original, by the sole fault of the candidate declared admitted, within the term
established by the own regulation of admission, leads to the loss of the place financed from the state budget".
*Declaraţia candidatului/ Candidate's statement:

1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii
inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de candidat, concomitent cu sancţiunile civile sau
penale prevăzute de lege.
I take responsibility for the accuracy of the data provided, knowing that any inaccurate or false
statements can lead to the loss of the candidate status, ant to civil or criminal sanctions provided by
law.
2. Am luat la cunoștință de Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat aprobată de Universitatea din București pentru această sesiune și de legislația
în vigoare privind desfășurarea concursului de admitere în învățământul superior de stat.
I am aware of the Methodology of organizing and conducting the admission contest at the doctoral
studies approved by the University of Bucharest for this session and of the legislation in force
regarding the admission contest in higher education.
3. Am luat cunoștință de informarea privind protecția datelor cu caracter personal (anexă la prezenta fișă
de înscriere).
I am aware of the information regarding the protection of personal data (annex to this registration
form).
4. Am luat la cunoștință că, în situația în care sunt declarat admis, am obligația de a depune la
confirmarea locului, toate documentele necesare, în conformitate cu prevederile Metodologiei
organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat și a celei proprii
Școlii Doctorale.
I have taken note that, in case I am declared admitted, I have the obligation to submit upon
confirmation of the place, all the necessary documents, in accordance with the provisions of the
Methodology of organizing and conducting the admission contest for doctoral studies and the
Admission Methodology of the Doctoral School.
Sunt de acord cu întregul conținut și am completat personal datele din prezenta fișă de înscriere.
I agree with the entire content and have personally filled in the data from this registration form.
Data/ Date ______________________
Semnătura candidatului/ Signiture _____________________

ANEXĂ
INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(CONCURS ADMITERE 2021)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date.
1. De ce colectăm informații despre dumneavoastră
Ȋn cazul concursului de admitere, Universitatea colectează și prelucrează datele cu caracter personal
(nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, adresă de e-mail personală, ș.a.m.d.)
în următoarele scopuri:
 înscrierea candidaţilor prin depunerea documentelor la sediile facultăţilor sau prin încărcarea
documentelor folosind mijloace de comunicaţie electronice;
 verificarea datelor din dosarele depuse;





organizarea examenele de admitere în vederea evaluării şi testării cunoștințelor și a competenţelor
candidaţilor. Ȋn cazul în care examenul de admitere se desfășoară on-line, pentru a exista dovada
susţinerii acestuia, întreagul examen este înregistrat video.
afișarea rezultatelor și rezolvarea contestaţiilor. Pentru transparența concursului de admitere,
situația candidaților, incluzând numele, prenumele și rezultatul, va fi afișată pe pagina web a
facultăţii și la avizierul acesteia.
transmiterea rezultatelor concursului către Ministerul Educației.

Pentru înscrierea la unul din concursurile de admitere organizate de către Universitate sunteţi obligat(ă) să
furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţând îndeplinirea
condiţiilor legale de prezentare la concurs sau de susţinere a acestuia.
Ulterior examenului de admitere, datele candidaţilor pot fi utilizate pentru statistici si analize necesare
pentru realizarea strategiei de promovare a ofertei educaționale a Universităţii din București, pentru
îmbunătățirea procesului de admitere sau îmbunătăţirea și dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale
platformei utilizate pentru concursul de admitere.
2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
 Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată;
 Ordinul ME 3102/2022 ;
 H.G. nr. 681 / 2011, cu modificările și completările ulterioare
 H.G. nr. 134 / 2016
 Regulamentul UE 679/2016- GDPR.
Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal
îndeplinește una dintre următoarele condiții:
 persoana vizată și-a dat consimţământul,
 este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract: înregistrarea candidaţilor, verificarea dosarelor, susţinerea examenelor de admitere la
sediul instituţiei sau on-line, înregistrarea concursurilor on-line,
 obligaţii legale, transmiterea datelor către autorităţi
 interes public: publicarea rezultatelor, statistici si analize privind oferta educaţională
 interese legitime urmărite de Universitate: analiza datelor în vederea îmbunătăţirii și dezvoltării de
noi funcţionalităţi ale platformei utilizate pentru concursul de admitere
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care
trebuie să transmitem informaţii către Ministerul Educației și Cercetării sau alte instituţii ale statului
4. Cum protejam informațiile confidențiale colectate
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne
asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate
adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Informatiile utilizate pentru statistici sunt
anonimizate. De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere
contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele
prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.
5. Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității din București sau în locații din
interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale Universităţii și a cele mai bune practici din
acest domeniu.
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, acces la datele personale
care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune
prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a vă adresa instanţei de
judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării. În cazul
în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi
dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Conform Regulamentului 679 /2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa
http://www.dataprotection.ro/.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces.
Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile,
contactați Universitatea din București prin intermediul adresei de e-mail dpo@unibuc.ro .

ANNEX

INFORMATION ON THE CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA
(2021 ADMISSION CONTEST)
According to the EU Regulation 679/2016 on the protection of individuals with regard to personal data
processing, the University of Bucharest is a data controller.
1. Why we collect information about you
For Admissions, the University collects and processes personal data (name, surname, personal
identification number, ID series and number, residency address, education history, personal e-mail
address, etc.) for the following purposes:






Registration of candidates through documents’ submission either at the faculty offices or
electronically;
Data verification in the submitted files;
Entrance exams which assess the candidates’ knowledge and skills. Exams held online will be
recorded for evidence purposes;
Publication of the results and resolutions of appeals. For the transparency of the Admissions, the
status of the candidates, including their name, surname, and results, will be published on the
faculty’s web page and advertisement board.
Communication of the Admissions’ results to the Ministry of Education.

To register for the Admission process at the University, you are obliged to provide personal data; refusal
to do so means a failure to fulfil the legal conditions of the Admissions.
Following the entrance exams, the candidates' data can be used for statistical and analytical purposes
necessary for promoting the educational offer of the University of Bucharest, improving the admission
process and developing new functionalities of the platform used for Admissions.
2. The legal basis of the processing of personal data
The information is legally processed in compliance with:
 Education Law no. 1 / 2011, modified and republished;
 ME Order 3102/2022;
 G.D. no. 681 / 2011, with subsequent amendments and additions
 G.D. no. 134 / 2016
 EU Regulation 679/2016-GDPR.
The EU Regulation no. 679/2016 indicates personal data processing should meet one of the following
conditions:
 the data subject has given their consent,
 at the request of the data subject, it is necessary to take the following steps before concluding a
contract: registration of candidates, verification of files, taking entrance exams at the institution or
online, recording of online competitions,
 legal obligations, data transmission to the authorities
 public interest: publication of results, statistics and analyzes on the educational offer
 legitimate interests pursued by the University: data analysis in order to improve and develop new
functionalities of the platform used for the admission contest
3. Categories of recipients of personal data

We are obliged by law to report certain information to the relevant authorities, such as the Ministry of
Education and Research or other state institutions.
4. How we protect the confidential information we collect
Your personal information is kept in written and/or electronic form. We ensure the information we hold is
kept in secure locations, with an adequate level of security and with access allowed to authorized
personnel only. The information used for statistical purposes is anonymized. We also ensure that the
persons empowered are contractually obliged to implement technical and organizational data protection
measures, if the data processed by them identifies or could identify a person.
5. Storage location and duration
The personal data collected is stored on the servers of the University of Bucharest or in locations within
it. The storage time for each category of personal data is in compliance with the legal requirements, the
internal regulations of the University and the best practices in this field.
6. Rights related to the processing of personal data
According to EU Regulation 679/2016, you have the following rights: information, access to personal
data concerning you, rectification or deletion, restriction of processing, the right to oppose the processing,
and the right to data portability. In addition, you have the right to appeal to the competent judicial court.
The availability of these rights depends on the legal justification of the data processing. If the processing
of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time,
without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its
withdrawal.
According to EU Regulation 679/2016, you have the right to submit a complaint to the National
Supervisory Authority for the Processing of Personal Data. More details can be obtained by accessing the
following link: http://www.dataprotection.ro/.
You have the right to request a copy of the information we hold by making access request. To request a
copy of the data stored about you or to update your information, contact the University of Bucharest via
the e-mail address dpo@unibuc.ro.

Semnătură/ Signature: ................................................................

