
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI    FACULTATEA DE TEOLOGIE 

        ROMANO-CATOLICĂ 

 

 

FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE  
pentru concursul de admitere în anul universitar 2022/2023 

LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 (se completează cu majuscule)     

 
Sesiunea ......................... 2022 

ATENŢIE: 
Admiterea în anul universitar 2021 - 2022 se organizează pe domenii și programe de studii universitare de 

master, pe locuri finanţate prin granturi de studii (BUGET) şi pe locuri cu taxă, la formele de învăţământ: cu 

frecvență (IF) și cu frecvență redusă (IFR) 
Date personale 

Nume de familie la 

naştere 

 Nume de 

familie actual 

 

Prenume  Iniţiala tatălui/mamei  

Fiul/Fiica lui  şi   

Data naşterii  Stare civilă  

Cetăţenie  

Etnie  

Actul de identitate 

Seria  Nr.  

Eliberat de  Data eliberării  Data expirării  

CNP (Codul Numeric Personal)               

Locul naşterii 

Ţară  Judeţ/Sector  

Localitatea  

Domiciliul stabil 

Ţara  Judeţ/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap. Telefon fix  

Reşedinţa(dacă este diferită de adresa de domiciliu) 

Ţara  Judeţ/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap. Telefon fix  

Stare socială specială 

Orfan de ambii părinți  Orfan de un părinte  

Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii 

defavorizate  

 

Provenit din case de copii/din plasament familial  

Provenit din familii monoparentale  Alte situații  

Situație medicală specială 

Boli grave și 

incurabile 

 Persoane cu 

dizabilități 

 Nedeclarat  

Alte situații  Nu e cazul  

Date de contact 

Telefon fix  Telefon mobil  

E-mail  

Studiile preuniversitare absolvite (liceul) 

Ţara  Judeţ/Sector  Localitatea  

Instituţie  Filieră  

Profil  Specializare  
Forma de 

învăţământ 

 

Anul absolvirii  
Durata 

studiilor 
 

Date de identificare a actului de studii 

Diploma de bacalaureat, 

Serie/ număr 

 Atestat de echivalare diplomă de 

bacalaureat, Serie/număr 

 

Emitent   Judeţ/Sector  



Localitate  
Medie 

bacalaureat 
 

An 

emitere 

 

Studii universitare de licență absolvite: 

Instituţia de învăţământ 

superior 

 Facultate  

Ţara  Judeţ/Sector  Localitate  

Domeniul de studii  

Specializare/Program 

studii 

 Formă de 

învăţământ 

 

Număr ani finanţați  Durată studii  An absolvire  

Titlul obţinut  

Date de identificare a actului de studii 

Tip  Serie  Număr  An emitere  

Judeţ  Localitate  Medie  

Emitent  

 

Câmpurile următoare vor fi completate obligatoriu de candidaţii care până în momentul înscrierii au 

beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI (se completează după caz), 

la studii universitare de master: 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: 

A. Sunt student: 

al Universității: 

Facultatea de  Forma de învăţământ  

Domeniul / Profilul  Număr ani finanţaţi de la bugetul de stat  

Programul de studii 

de master 

   

B. Am fost student  

La Universitatea 
Facultatea de:    Numărul de ani finanţaţi de la bugetul de stat  

Am finalizat  Nu am finalizat  

C. Am fost exmatriculat de la programul de master 

Facultatea de  

Programul de studii de 

master 
 Numărul 

exmatriculărilor 
 

D.   

Sunt  doctorand la forma cu frecvenţă  Nu sunt doctorand la forma cu frecvenţă  

 

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. 

c. Selectaţi 1 dintre programele de studii de mai jos, cu cifre arabe, în ordinea dorită. Programul de 

studii pentru care nu există un număr de opţiuni suficient, nu va funcţiona. 

Programul de studii 
Pe locuri 

BUGET-IF CU TAXĂ-IF 

ASISTENȚA SOCIALĂ A BISERICII     

COMUNICARE BIBLICĂ ȘI ECLESIALĂ   

PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN   

Declar în mod expres și neechivoc că:  
1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii 

inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de candidat la concursul de admitere, concomitent cu 

sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege. 

2. Am luat la cunoștință de precizările cu privire la desfășurarea concursului de admitere aprobate de UB 

pentru această sesiune, de legislația în vigoare privind desfășurarea concursului de admitere în 

învațământul superior de stat. 

3. Am luat cunoștință de informarea privind protecția datelor cu caracter personal (anexă la prezenta fișă de 

înscriere). 

Sunt de acord cu întregul conținut și am completat personal datele din prezenta fișă de înscriere. 

 

Data:        Semnătura candidatului 

_______________      ____________________________  



 

 

ANEXĂ 
 
 
 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal 
 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal, Universitatea din București este operatorul de date cu caracter personal. Datele 
de contact ale Universităţii din București sunt următoarele:   
Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti. 
 
1. Scopul colectării datelor dumneavoastră 
Universitatea din București colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizarii serviciilor educaţionale. 
 
Universitatea din București are obligația legală a colectării acestor date cu caracter personal pentru 
îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate duce la 
dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi funcționarea serviciilor educaţionale. 
 
2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal 
Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este acela al îndeplinirii unor obligații legale de către operator, 
obligații stabilite de următoarele acte normative: 

 Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată 

 Legea nr. 129/2018 

 Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012 

 HG nr. 681 / 2011 

 HG nr. 134 / 2016 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților 

 Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de 
învățământ superior, aprobat prin OM nr. 4156/ 2020 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din București (ROF) 

 Regulamentul studiilor universitare de doctorat 
 

Din punct de vedere al Legii nr. 129/2018, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una 
dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul, prelucrarea este necesară în baza unui 
contract, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale, prelucrarea este necesară 
pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului 
sau ale unei terțe părţi. 
 
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Universitatea din București are obligația de a furniza o serie de informații către autoritățile competente. Există 
cazuri în care sunt transmise date precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, 
CV. Destinatarii informaţiilor sunt: 
• Ministerul Educației și consiliile subordonate acestuia 
• Servicii de asistenţă medicală (CASMB) 
• Poliţie, Parchet, Instanțe 
 
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 acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens. 
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 identifică 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.   
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, 
cu reglementările interne ale Universității din București și cu cele mai bune practici din acest domeniu prin 
raportare la scopul în care au fost colectate. 
 
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Conform Legii nr. 129/2018, aveţi următoarele drepturi: accesul 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 nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum 
și 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 vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimţământului înainte de retragerea acestuia 
 
Conform Legii nr. 129/2018, 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. Pentru a vă putea răspunde într-
un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresă). 

Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Legea nr. 
129/2018 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de 
operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări. 

 
 
 

 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:dpo@unibuc.ro

