UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
organizează Concurs de Admitere 2019 la
următoarele programe de STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
pentru sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2019
Programul de studii: Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
Număr de locuri (propus) de la buget: 20
Număr de locuri cu taxă: 10
Programul de studii: Studii religioase
Număr de locuri (propus) de la buget:20
Număr de locuri cu taxă: 10
Calendarul Admiterii pentru studii de Licență:
Iulie
Septembrie
8-19 iulie: înscrieri
4-16 septembrie: înscrieri
23 iulie: soluționarea dosarelor
18 septembrie: soluționarea dosarelor
26 iulie: afișarea rezultatelor
20 septembrie: afișarea rezultatelor
Taxa de înscriere: 85 lei
Taxa de studii: 2500 lei/an
La evaluarea dosarelor se ia in calcul 50 %media de la bacalaurea și 50% media de la Colocviu.
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.
ACTE NECESARE:
- fișa-tip de înscriere;
-Diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată
conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia
2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele
examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
- foaia matricolă a anilor din liceu în original;
- certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
- certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul;
- copie carte de identitate
- adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- 2 fotografii (tip buletin);
- carte de identitate;
- dosar plic
- chitanța de plată a taxei de înscriere – 85 lei (se achită la casieria Universităţii – Facultatea de Drept, la
subsol. Adresa: bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, lângă Opera Română) sau on-line prin accesarea link-ului:
http://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
- documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în
vigoare la data înscrierii;
Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi
legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat
de naștere).
Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei
proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii
personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o
singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).
Alte informații la tel: 021/314.86.10; e-mail: velicu.veronica@g.unibuc.ro; www.ftcub.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Declaraţie

Subsemnatul / Subsemnata _______________________________________,
cetățean

din

țara

________________________________________________, candidat/ă
la concursul de admitere la studii universitare de licență / master

/

doctorat, am luat la cunoștință despre faptul că nu voi fi înmatriculat la
Universitatea din București dacă Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor (CNRED) nu îmi va echivala / recunoaște
studiile efectuate în afara României, prin eliberarea Atestatului de
echivalare / recunoaștere.

Data,

Semnătura candidatului

______________

__________________

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Declaraţie de consimțământ
Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________,
CNP __________________________, B.I./C.I. seria ________, nr. ___________,
domiciliat/ă în _________________________________________________________,
candidat/ă la concursul de admitere la studii universitare de licență din cadrul
Universitatății din București, absolvent cu diplomă de Bacalaureat, promoția 2019,
declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Universitatea din București să
acceseze rezultatele pe care le-am obţinut la examenul de Bacalaureat, în sesiunea
2019, rezultate înregistrate în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România
(SIIIR), în scopul derulării procedurii de înscriere la concursul de admitere la Facultatea
______________________________________________________________________,
programul de studii ______________________________________________________.
Am luat cunoștință de informarea privind protecția datelor cu caracter personal (anexă la
prezenta declarație).

Data,
______________

Semnătura candidatului
__________________

Conform Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2018-2019, Anexă la Ordinul nr. 6102/2016
și Ordinul nr. 3062/2018.
Art. 12. - (2) Prin excepţie de la alin. (1) pentru candidaţii care au promovat examenele de
bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora,
instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului
din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale
acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

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 un operator de date.
Datele de contact ale Universităţii din București sunt următoarele:
Bd.Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti.
1. De ce colectăm informații despre 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.
Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului
menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea,
organizarea şi funcționarea serviciilor educaţionale.
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
 Regulamentul UE nr. 679 / 2016
 Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012
 HG nr. 681 / 2011
 HG nr. 134 / 2016
 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
 Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr. 657 /
2014
 Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din București (ROF)
 Regulamentul studiilor universitare de doctorat
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 în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale,
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
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există
cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie și număr
CI, domiciliu, situație școlară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt:
• Ministerul Educației Naționale 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.
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, 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 Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, 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 Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate
tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere în anul universitar 2019/2020
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
(se completează cu majuscule)
Sesiunea ..................... 2019
ATENŢIE:
Admiterea în anul universitar 2019 - 2020 se organizează pe domenii și programe de studii universitare de
licență, pe locuri finanţate prin granturi de studii (BUGET) şi pe locuri cu taxă, la formele de învăţământ: cu
frecvență (IF), la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR).
Date personale
Nume de familie la
Nume de
naştere
familie actual
Prenume
Iniţiala tatălui/mamei
Fiul/Fiica lui
şi
Data naşterii
Stare civilă
Cetăţenie
Etnie
CNP
Locul naşterii
Ţară
Judeţ/Sector
Localitatea
Actul de identitate
Seria
Număr
Eliberat de
Data eliberării
Data expirării
Domiciliul stabil
Ţara
Judeţ/Sector
Localitatea
Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Reşedinţa(dacă este diferită de adresa de domiciliu)
Ţara
Judeţ/Sector
Localitatea
Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Date de contact
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
Studiile preuniversitare absolvite (liceul)
Ţara
Judeţ
Localitatea
Instituţie
Profil
Anul absolvirii

Specializare

Filieră
Forma de învăţământ

Durata studiilor

Date de identificare a actului de studii
Diploma de
Adeverință de
Atestat de echivalare diplomă de
bacalaureat
bacalaureat
bacalaureat
Serie
Număr
An emitere
Judeţ
Localitate
Medie bacalaureat
Emitent
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
Alte situații

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):
A. Sunt student
Al Universității
Facultatea de
Domeniul / Profilul

Forma de învăţământ
Număr ani finanţaţi de
la bugetul de stat

Programul de studii /
specializarea
B. Am fost student
La Universitatea
Facultatea de:

Numărul de ani finanţaţi de la bugetul de
stat

C. Posed diploma de licență în specializarea

D. Am fost exmatriculat de la
Facultatea de

Numărul exmatriculărilor

OPŢIUNI PENTRU ADMITERE
ATENŢIE! Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de media obţinută la admitere şi de
ordinea opţiunilor exprimate în fișa de înscriere. Pentru forma de învăţământ cu frecvență
(IF), candidaţii vor fi admişi în ordinea opţiunilor mai întâi pe locurile finanţate prin
granturi de studii (BUGET). În situaţia în care media de admitere nu le permite acest lucru,
vor fi admişi pe locurile cu taxă în aceeaşi ordine exprimată a opţiunilor.
FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

Cu frecvență (IF)

DOMENIUL
DE
LICENŢĂ

Program de studii universitare de licență
(se completează cu cifre arabe, în ordinea
opțiunilor)

Buget Taxă

Teologie Romano-Catolică Asistență Socială
TEOLOGIE Studii Religioase

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 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 un
operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt următoarele:
Bd.Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti.
1. De ce colectăm informații despre 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.
Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului
menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea,
organizarea şi funcționarea serviciilor educaţionale.
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
 Regulamentul UE nr. 679 / 2016
 Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012
 HG nr. 681 / 2011
 HG nr. 134 / 2016
 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
 Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr.
657 / 2014
 Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din București (ROF)
 Regulamentul studiilor universitare de doctorat
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 în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii
legale, 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
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există
cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie și număr
CI, domiciliu, situație școlară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt:
• Ministerul Educației Naționale 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.
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, 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 Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, 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 email 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 Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces
la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor
limitări.

