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INFORMARE 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
a candidaților la obținerea gradului didactic I la  

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
 

 Universitatea Babeș-Bolyai (UBB Cluj) are plăcerea de a vă informa că în vederea desfășurării 
activităților corespunzătoare îndeplinirii misiunii de universitate comprehensivă de cercetare avansată 
şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor 
prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în 
continuare GDPR, și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a GDPR. 
 Principiile pe care le avem în vedere în ceea ce privește asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal ale persoanelor care se înscriu să candideze la concursurile de admitere la programele 
de studii ale UBB Cluj sunt asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și 
informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem. Pentru conformarea cu GDPR pe 
timpul desfășurării activităților de admitere UBB Cluj respectă principiile prelucrării (art. 5 GDPR): 
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și 
transparență”); (b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior 
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; (c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în 
raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); (e) păstrate într-o formă 
care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea 
adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale 
și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”) 
 UBB Cluj este instituţie de învăţământ superior de stat, parte a sistemului naţional de 
învăţământ superior din România. UBB Cluj este instituţie de interes public, are personalitate juridică 
şi este apolitică. Aceasta a fost înființată în anul 1919 și a primit recunoașterea personalităţii juridice în 
anul 1924 prin Legea pentru recunoașterea ca persoană juridică a Universității din Cluj, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 243 din 2 noiembrie 1924. Sediul Social al UBB Cluj este în Cluj-Napoca str. 
Mihail Kogălniceanu nr 1 cod 400084, Codul fiscal (CUI) este 4305849.  
 Misiunea generală a UBB Cluj constă în generarea şi transferul de cunoaştere, aceasta 
concretizându-se prin crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare, formarea studenţilor 
şi a cercetătorilor, cetăţeni activi şi responsabili, promovând învăţământul și cercetarea în concordanţă 
cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaștere și pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă și 
integrare în circuitul de valori universale. Având în vedere misiunile generoase pe care UBB Cluj și le 
asumă și în concordață cu valorile și principiile sale, UBB colectează date cu caracter personal atât în 
format letric cât și electronic înscrise în documentele întocmite și transmise de candidații la obținerea 
gradului didactic I. 

Sediu: Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Birou DPO: str Pandurilor nr. 7, clădirea 
Juventus, biroul 4 

Cluj-Napoca, RO-400376 
Tel.mob.: +40 744 423 188 

Tel: +40 264 405 300 
Fax: +40 264 591 906 

dpo@ubbcluj.ro 
 

Protecția datelor cu caracter personal 
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 UBB Cluj este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din 
GDPR, efectuează operațiuni și seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. 
Pentru a asigura candidaților la la obținerea gradului didactic I securitatea datelor cu caracter personal, 
UBB Cluj implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal 
modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană și română în domeniu. 
 Datele cu caracter personal colectate de UBB sunt necesare îndeplinirii misiunii UBB și 
derulării obligațiilor contractuale pe care UBB le are față de candidații la obținerea gradului didactic I. 
Solicitarea acestor categorii de date are la bază  necesitatea respectării unor prevederi legale de către 
UBB și derularea unor activități în folosul candidaților la obținerea gradului didactic I. Prelucrările de 
date cu caracter personal efectuate de UBB Cluj se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 
1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, cu precădere a Ordinului (ministrului Educației) 
5561/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar (cu modificările și completările ulterioare:  OM 3129/2013,  OM 
3240/26.03.2014, OM 5439/2015, OM 3367/2017,  OM 5386/30.09.2016,  OM 
5397/5.11.2013,  OMEC 4303/21.05.2020 ), precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției 
de învățământ superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune.  
 În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra principalelor tipuri de date cu caracter 
personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și 
transmite date cu caracter personal: 

 
Tipul de date cu caracter personal 

prelucrate 

Sursa datelor 
și/sau documentul 
solicitat unde sunt 

înscrise datele 

 
Scopul 

prelucrării 

Temeiul legal conform 
Regulamentul 679/2016 
(GDPR) și altor obligații 

legale 
Date cu privire la identitatea persoanei, 
starea civilă:  

- carte de identitate 
- certificat de naștere; 
- certificat de 
căsătorie 
- document 
schimbare nume 

- Derularea 
înscrierilor la 
obținerea gradului 
didactic I 
- înscrierea în 
aplicația de 
încărcare a 
lucrărilor de grad  

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 
prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare) pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, art 25-
41 (Art 30 și anexa 11) 

Date cu privire la studiile absolvite:  
- bacalaureat, licență, masterat, doctorat, 
cursuri de calificare, perfecționare, 
specializare 
- date de pe acte de studii de specialitate 
absolvite cu examen de diplomă  
sau de licenţă  

- copie diploma de 
licență și suplimentul 
descriptiv 
- copii diploma de 
master și suplimentul 
descriptiv 
- copie diplomă 
doctor (dacă e cazul); 
- copii 
certificate/atestate 
competență 
lingvistică (dacă este 
cazul); 
- certificate absolvire 
cursuri 

- stabilirea 
condițiilor minimale 
pentru înscrierea la 
obținerea gradului 
didactic I; 
 
 

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 
prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare)  
pentru aprobarea Metodologiei 
privind formarea continuă a 
personalului din învăţământul  
preuniversitar, art 25-41 (art 30) 

Date cu privire la vechimea efectivă la - adeverințe, - îndeplinirea 1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16892
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16892
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%203129%20din%202013.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%203240%20din%2026.03.2014.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%203240%20din%2026.03.2014.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%203367%20din%202017.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%205386%20din%2030.09.2016.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%205397%20din%205.11.2013.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OM%205397%20din%205.11.2013.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/images/dppd/OMEC-4303-din-21-mai-2020_gradul-II-si-I.pdf
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catedră 
- date care se referă la vechimea de 
predare efectivă la catedră 
 

certificate condițiilor minimale 
de înscriere 

prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare) pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, art 25-
41 

Date cu privire la performanța 
didactică 
- calificativele obținute 
- performanțe deosebite 

- adeverințe 
- recomandare 
Consiliul profesoral 
- fișe evaluare 
- diplome, certficate 
- publicații 
 

- aprobarea 
înscrierii la examen 
 

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 
prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare) pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, art 28 

Date cu privire la îndeplinirea 
condițiilor minimale pentru înscrierea 
la obținerea gradului didactic 1 
 

- copia de pe 
certificatul de 
acordare a gradului 
didactic II, 
- dovada privind 
calificativele 
acordate la evaluările 
anuale în ultimii 2 
ani şcolari;  
- dovada privind 
calificativele 
acordate la inspecţiile 
şcolare în ultimii 2 
ani şcolari;  
- recomandare scrisă 
asupra activităţii 
candidatului, din 
partea Consiliului 
profesoral al  
unităţii de învăţământ 
unde este încadrat;  
- copia raportului 
scris al inspecţiei 
curente efectuate 
înainte de înscriere, 
certificată pentru  
conformitate cu 
originalul de către 
conducerea şcolii;  
- copia de pe 
autorizaţia de 
funcţionare 

- demonstrarea 
îndeplinirii 
condițiilor minimale 

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 
prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare) pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, art 25-
41 (art 30) 
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provizorie/acreditarea 
şcolii pentru cadrele  
didactice care 
funcţionează în 
unităţile de 
învăţământ 
particular. 

Date cu privire la domiciliu: Adresa de 
domiciliu  

- cartea de identitate; 
- fișa de înscriere 

- corespondență în 
format letric; 
- stabilirea 
cetățeniei. 

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: 
prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care 
persona vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației 
Naționale,  art. 242, 243 şi 244  
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare) pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, art 25-
41  

Imagini obținute din înregistrări audio-
video ale fizionomiei persoanelor vizate 
care accesează sediile UBB păzite de 
operator 

Doar dacă se 
efectuează deplasarea 
la sediul UBB 

Pentru a îndeplini 
condițiile privind 
paza obiectivelor, a 
bunurilor și 
valorilor precum și 
protecția 
persoanelor 

1. GDPR Art 6, aln 1 lit c: 
prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații 
legale care îi revine operatorului; 
2. Legea 333/2003 privind paza 
obiectivelor, a bunurilor și valorilor 
precum și protecția persoanelor, Art 
1 aln 2  
3. HG 301/2012 Norme 
metodologice de aplicare a Legii 
333/2003 
4. Instrucțiunea 9/2013 privind 
efectuarea analizei de risc la 
Securitate fizică 

Adrese electronice de identificare 
- Adrese de e-mail; 
- adrese de IP, identificatori ai rețelelor 
locale de internet sau ai huburilor, 
localizare geografică, sursa referinței (de 
unde s-a intrat pe pagina web a UBB).   
Vezi politica de utilizare a cookies a 
UBB 
https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/cookies 

- fișa de înscriere; 
- formular accesare 
site UBB/depunere 
documente; 
- navigare site UBB 

- Comunicare 
eficientă, 
pragmatică, rapidă;  
- Protecție și 
securizare împotriva 
intrușilor sau 
împotriva unor 
atentate digitale 
accidentale sau 
voite. 
- înscrierea în 
aplicația de 
încărcare a 
lucrărilor de grad  

1. Art 6, aln 1 lit b (prelucrarea 
este necesară pentru executarea 
unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru a face 
demersuri la cererea persoanei 
vizate înainte de încheierea unuii 
contract) și litera c GDPR 
(prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații 
legale care îi revine operatorului); 
2. Legea 1/2011 Legea Educației 
naționale cu modificări; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare)  
pentru aprobarea Metodologiei 
privind formarea continuă a 
personalului din învăţământul  
preuniversitar, art 25-41 2.  
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Numărul de telefon  Fișa de îmscriere  - Comunicare 
eficientă, 
pragmatică, rapidă;  
- înscrierea în 
aplicația de 
încărcare a 
lucrărilor de grad  

1. Art 6, aln 1 lit b (prelucrarea 
este necesară pentru executarea 
unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru a face 
demersuri la cererea persoanei 
vizate înainte de încheierea unuii 
contract) și litera c GDPR 
(prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații 
legale care îi revine operatorului); 
2. Legea 1/2011 Legea Educației 
naționale cu modificări; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 
26/2015 
4. ORDIN Nr. 5561 din 7 
octombrie 2011 (cu modificările 
ulterioare)  
pentru aprobarea Metodologiei 
privind formarea continuă a 
personalului din învăţământul  
preuniversitar, art 25-41  

   Acest tabel se completează cu informațiile furnizate prin intermediul site-ului UBB Cluj unde 
este publicată Politica de Confidențialitate (Protecția datelor cu caracter peronal la UBB Cluj) 
https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/ și Politica de Cookies afișată pe site-ul UBB Cluj și ale facultăților 
UBB.  
 Destinatarii și terții cărora UBB le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt 
autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le 
guvernează activitatea, mai exact: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanțelor Publice, 
Curtea de Conturi a României, Compania Naționale Poșta Română (pentru corespondența letrică - dacă 
se impune), furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau 
electronic; audit;  etc.,  organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că 
respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor 
cu caracter personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, Autorităților publice 
centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele 
Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate 
cibernetică. UBB a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie 
asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR. 
 Datele cu caracter personal care au fost sau vor fi solicitate vor fi furnizate de dvs. sau de 
împuterniciții legali și vor fi prelucrate pe perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și 
națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând 
principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs. Termenele de păstrare 
ale acestor date cu caracter personal sunt diferite funcție de impunerile legale: 
- registru cotoare certificate grad didactic I: permanent 
- dosarele candidați obținere grad didactic I: 2 ani 
- acte justificative participare examen de grad, rezultate grad didactic: permanent, 
- lucrări grad didactic I: 4 ani 
- registre înregistrare acte studii: permanent 
 UBB Cluj garantează  candidaților la obținerea gradului didactic I respectarea următoarelor 
drepturi în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal: 
-  dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) - de către UBB CLUJ despre tipul, scopul, și 
temeiurile legale ale prelucrării; 
- dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea 
UBB CLUJ  dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc; 
- dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate; 
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- dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art 17 din GDPR) - de a obține din partea 
UBB CLUJ  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UBB 
CLUJ are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate; 
- dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter 
personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UBB Cluj nu mai are nevoie de 
aceste date; 
- dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea 
prelucrării (art 19 din GDPR); 
- dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter 
personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UBB Cluj într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator; 
- dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, 
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții; 
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri (art 22), care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod 
similar într-o măsură semnificativă; 
- dreptul de a depune o plângere Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal (art 15) - anspdcp@dataprotection.ro sau  
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala; 
 Anterior depunerii la ANSPDCP a unei plângeri trebuie făcută o plângere/cerere către UBB 
Cluj (dpo@ubbcluj.ro). Dacă petentul s-a adresat UBB Cluj pentru exercitarea drepturilor recunoscute 
de GDPR și nu s-a primit răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii de către acesta (în mod 
excepțional perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către 
operator) sau petentul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate face plângere pe adresa Autorității 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal însoţită de dovezi. Vezi 
Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018 
 
Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter 
personal a UBB CLUJ vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal a 
UBB Cluj pe adresa dpo@ubbcluj.ro sau la telefonul +40.264.405.300, fax +40.264 591 906, tel 
mobil +40.744.423 188; corespondență scrisă pe adresa str Mihail Kogălniceanu nr 1, Cluj-Napoca, 
RO-400084 sau personal la birou DPO str Pandurilor nr 7 clădire Juventus biroul nr 4. 
 

 
 


	- dreptul de a depune o plângere Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15) - anspdcp@dataprotection.ro sau  https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala;

