
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Subsemnatul/a ____________________________________, candidat la concursul pentru ocuparea 
postului de ___________________________, poziția _____, Departamentul/ Centrul_____________ 
_______________________________, Facultatea/ Institutul ________________________________ 
_________________________________, nr. înregistrare dosar concurs ____________________ în 
conformitate cu dispozițiile art. 6 si 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR) îmi exprim 
consimțământul ca datele mele personale identificate conform tabelului de mai jos să fie prelucrate de 
către Universitatea Babeș-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, în 
scopurile următoare: 
 
Date cu caracter personal 
prelucrate 

Documentul care conține 
datele cu caracter personal  

Scopul prelucrării 

Nume, prenume, data nașterii, 
adresa, telefon, semnătura 

Cerere de înscriere Înscrierea la concursul pe posturi 
didactice/nedidactice/ de 
cercetare 

Nume, prenume, data nașterii, 
adresa, telefon, mobil, email, 
semnătura sau orice altă dată 
cu caracter personal pe care 
candidatul a adăugat-o în CV 

Curriculum Vitae depus la 
dosar în format LETRIC 

Înscrierea la concursul pe posturi 
didactice/nedidactice/ de 
cercetare.  
Evaluarea pregătirii și experienței 
candidatului. 

Nume, prenume, email Curriculum Vitae în format 
electronic de tip PDF 

Publicarea dosarelor de concurs 
pe website-ul Universității Babeș-
Bolyai 

Nume, prenume, semnătura Lista de lucrări a candidatului 
depusă la dosar în format 
LETRIC 

Evaluarea performaței științifice a 
candidatului 

Nume, prenume Lista de lucrări a candidatului 
în format electronic de tip 
PDF 

Publicarea dosarelor de concurs 
pe website-ul Universității Babeș-
Bolyai 

Nume, prenume, data nașterii, 
semnătura 

Fișa de verificare a îndeplinirii 
standardelor depusă la dosar 
în format LETRIC 

Verificarea îndeplinirii 
standardelor de către candidat 

Nume, prenume Fișa de verificare a îndeplinirii 
standardelor în format 
electronic de tip PDF 

Publicarea dosarelor de concurs 
pe website-ul Universității Babeș-
Bolyai 

 
În cazul documentelor pentru care este necesară depunerea atât în format LETRIC, cât și în format 
ELECTRONIC candidatul certifică faptul că formatul letric și cel electronic conțin aceleași informatii, 
mai puțin datele cu caracter personal și semnătura, OMISE în cadrul documentului în format electronic 
și își asumă toate consecințele nerespectării condiției de față.  
 
 În conformitate cu Regulamentul EU 2016/679 (GDPR), termenii enunțați în cele ce urmează au 
sensul definit de regulament și sunt folosiți cu acest sens în cadrul prezentului document: 



 
● Date cu caracter personal (DCP): înseamnă orice informații privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de 
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;   

● Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  

 
Datele cu caracter personal mai sus identificate sunt prelucrate de către Universitatea Babeș-Bolyai 
exclusiv în temeiul și în scopurile precizate prin 

• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  
• H.G. Nr. 457/4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior și  
• Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea nr. 
22.338/3.12.2018 

Datele vor fi stocate numai pe perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau pentru 
respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data colectării. De asemenea datele colectate mai sus vor 
fi păstrate în vederea dovedirii respectării drepturilor legale ale Universității Babeș-Bolyai. 
 
În conformitate cu dispozitiile art. 15-22 din GDPR, subsemnatul/a __________________________ 
am fost informat cu privire atât la drepturile mele, cât și asupra condițiilor și consecințelor exercitării 
acestor drepturi și anume: 
 
- Dreptul de acces la date, dreptul de a obține o confirmare a datelor care îmi sunt prelucrate, 
precum și dreptul de acces la aceste date 
- Dreptul la rectificare, dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor inexacte sau 
incomplete 
- Dreptul la ștergerea datelor,  dreptul de a obține stergerea datelor cu caracter personal care vă 
privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Universitatea Babeș-Bolyai are obligația de a șterge aceste date 
în condițiile respectării metodologiei de desfășurare a concursurilor pentru posturile 
didactice/nedidactice sau de cercetare și a legislației în vigoare. Exercitarea dreptului la ștergerea 
datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută astfel încât să nu afecteze condițiile de desfășurare 
a concursurilor precizate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. Nr. 457 din 4 mai 2011 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante din învăţământul superior,  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare vacante în Universitatea ”Babeș-Bolyai”, aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea 
nr. 22.338/3.12.2018, în caz contrar candidatul își asumă toate consecințele ce decurg din exercitarea 
dreptului de ștergere a datelor, inclusiv în anumite situații imposibilitatea participării la concurs.  



- Dreptul la restricționarea prelucrării în baza art 18 GDPR aveți dreptul de a obține din partea 
noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, cu condiția ca această restricționare să nu 
afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor precizate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
H.G. Nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,  Metodologia de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea ”Babeș-Bolyai”, aprobată de 
Senatul Universității prin Hotărârea nr. 22.338/3.12.2018 și să nu contravină principiului transparenței 
în ceea ce privește evaluarea dosarelor de concurs. 
- Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, 
într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste 
date altui operator, în anumite condiții  
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri; 
- Dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
- Dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, asumându-mi în acest caz toate 
consecințele și  fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de 
Universitatea Babeș-Bolyai pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. 

De asemenea, mi s-a adus la cunoștință faptul că pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele 
mele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor mele pot utiliza adresa de email: 
dpo@ubbcluj.ro . 
  
Cluj-Napoca         Semnătura 
Data:           

mailto:dpo@ubbcluj.ro
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