UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE _______________________

I. Date personale ale candidatului/ candidatei comunicate în scopul prelucrării necesare pentru
organizarea examenului de finalizare studii
1. Date privind identitatea persoanei
Numele de naştere:______________________ Numele (dacă este cazul):___________________
Prenumele: ________________________________ CNP _________________________
2. Sexul:  Feminin

 Masculin

3. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul ________ /_________________ / __________
Locul (localitate, județ, țara) ______________ / _______________/ __________________
4. Prenumele părinților:
Tata: ____________________________
Mama:___________________________
5. Domiciliul stabil: Localitatea _____________________, jud. ______________Cod poştal
_______, str. ______________________________________ nr._____, bloc _____,
sc.____, et. ____, ap.____,
Telefon _______________, mail _________________
II. Date privind şcolarizarea
6. Sunt absolvent(ă) promoția: ______ / _______ (anul înmatriculării / anul absolvirii)
7. Mențiuni privind şcolarizarea:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Programul de studii
____________________________________________________________
9. Durata studiilor
________________________________________________________________
10. Forma de învățământ absolvită:

IF

IFR

 Fără taxă
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ID
 Cu taxă

11. Solicit înscrierea la examenul de __________, sesiunea _______________ anul _________
12. Lucrarea/ Proiectul de _____________________ pe care o susțin are următorul titlu:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________
13. Coordonator ştiințific:___________________________________________________
14. Menționez că susțin examenul de ____________ (pentru prima oară, a doua oară - după caz)
_________________________________.
15. Menționez că sunt de acord cu afişarea rezultatelor examenului conform art.15 alin.9/art.18 alin.9
din OMENCS nr.6125/2016 modificat prin OMEN nr.5643/2017.

SEMNĂTURA,
_________________________________
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VERIFICAT,
Secretar facultate

____________________
(numele şi prenumele, semnătura)

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII DE ABSOLVIRE/
LUCRĂRII DE LICENȚĂ/ PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/ DISERTAȚIE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE
PROGRAMUL DE STUDII ______________________________________________
NUMELE ŞI PRENUMELE______________________________________________
PROMOȚIA_______________________________________________________
SESIUNEA DE ABSOLVIRE/ LICENȚĂ / DISERTAȚIE _____________________
DENUMIREA LUCRĂRII / PROIECTULUI/ DISERTAȚIEI____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ________________________________________
_______________________________________________________________

Declar pe propria răspundere că lucrarea de față este rezultatul muncii proprii, pe baza
cercetărilor proprii şi pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate şi indicate
conform normelor etice, în textul lucrării/proiectului, în note şi în bibliografie.
Declar că nu s-a folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din teză/proiect
nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică.
Declar că lucrarea/ proiectul nu a mai fost prezentat(ă) sub această formă vreunei instituții
de învățământ superior în vederea obținerii unui grad sau titlu ştiințific ori didactic.
În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta rigorile legii.
Data:
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Nume, prenume, semnătura
Absolvent

FIŞA LUCRĂRII DE ABSOLVIRE/ LUCRĂRII DE LICENȚĂ/ PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/
DISERTAȚIE

Universitatea Transilvania din Braşov

Lucrare de absolvire/ lucrare de licență/ proiect de
diplomă/ disertație nr. ..........

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane
Departamentul

Viza facultății

Programul de studii

Anul universitar 2021 - 2022

Candidat

Promoția

Cadrul didactic îndrumător

LUCRARE DE ABSOLVIRE/ LUCRARE DE LICENȚĂ/ PROIECT DE DIPLOMĂ/ DISERTAȚIE
Titlul lucrării:
Problemele principale tratate:

Locul şi durata practicii:
Bibliografie:

Aspecte particulare:

(desene, aplicații practice, metode specifice etc.)

Primit tema la data de:
Data predării lucrării:
Director departament,

Cadru didactic îndrumător,

(nume, prenume, semnătura)......................................................... (nume, prenume, semnătura)

Candidat,

(nume, prenume, semnătura)
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LUCRARE DE ABSOLVIRE/ LUCRARE DE LICENȚĂ/ PROIECT DE DIPLOMĂ/
DISERTAȚIE – VIZE
Data

Capitole/ problemele analizate

Semnătura cadrului didactic

vizei

îndrumător

APRECIEREA ŞI AVIZUL CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR
(aprecierea lucrării/ proiectului se face prin raportare la cerințele privind elaborarea şi redactarea stabilite pe

PS/ facultate; pot fi utilizate instrumente de evaluare, grile cu criterii unitare de apreciere adoptate de
facultate/ departament)

Data:

ADMIS pentru susținere/

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR

RESPINS

(nume, prenume, semnătură)

AVIZUL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT
Data:

ADMIS pentru susținere/
RESPINS

Director departament

(nume, prenume, semnătură)

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE ABSOLVIRE/ LUCRĂRII DE LICENȚĂ/
PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/ DISERTAȚIEI
Sesiunea
PROMOVAT cu media:
Rezultatul
susținerii

RESPINS cu refacerea lucrării
RESPINS fără refacerea lucrării

PREŞEDINTE COMISIE – Conf. dr. Ioan TURCU
(nume, prenume, semnătura)
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Nr. Registratură Universitatea Transilvania din Braşov
________________/_____________________
INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE
ORGANIZARE EXAMEN FINALIZARE STUDII SESIUNEA IULIE 2022/ FEBRUARIE 2023

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 29, județul Braşov, în
calitate de operator date cu caracter personal, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul și cu
stricta respectare a prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul declarat examen finalizare studii
sesiunea IULIE 2022/ FEBRUARIE 2023 conform OMENCS nr.6125/2016 modificată prin OMEN
nr.5649/2017 şi metodologiei proprii.

Vă informăm că, având în vedere raportul juridic care urmează să fie încheiat între operator, pe de o parte și

dvs., pe de altă parte, refuzul dvs. de a vă da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal va conduce la imposibilitatea derulării acestui raport juridic în temeiul art. 6 şi 7 din Regulament
fapt pentru care în lipsa acordului veți fi eliminat din examen, fără a fi imputabil instituției de învățământ.

Având în vedere că fără acest acord de prelucrare date cu caracter personal operatorul nu va putea derula
cu dvs. procedura de evaluare examen finalizare studii, semnarea prezentei informări constituie acord
prealabil, scris, în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal conform celor de mai jos.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare şi vor fi prelucrate pentru atingerea
următoarelor obiective:

A) pentru derularea procedurii de examen finalizare studii sesiunea IULIE 2022/ FEBRUARIE 2023

B) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație şi cultură, în sensul inițierii şi
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și UniTBv;

C) în vederea arhivării datelor dvs. și al păstrării copiilor după actele din dosarul dvs. de student/de înscriere

la examenul de finalizare, respectiv pentru arhivarea actelor de studii în carnetul de acte cu matcă, respectiv
arhivarea permanentă a matcei după eliberarea diplomei.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai acelor utilizatori
din cadrul UniTBv care au obligația de prelucrare date cu caracter personal dar şi obligația corelativă de
confidențialitate a acestora. Pentru orice cereri cu privire la aplicarea regulamentului, retragerea

consimțământului, accesul la aceste date cu caracter personal, puteți adresa o cerere în acest sens

Prorectorului cu Relații Publice al UniTBv care va redirecționa cererea dvs. responsabilului cu protecția
datelor, astfel încât să primiți un răspuns prompt în cel mai scurt timp posibil.

În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul să va retrageți oricând acest consimțămând

acordat prin semnarea prezentei informări, printr-o simplă cerere scrisă adresată UniTBv în acest sens. Vă
comunicăm însă că retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate
conduce la denunțarea unilaterală a raporturilor juridice care vor fi în vigoare la acel moment, dacă din
motive reale și obiective acestea nu mai pot fi derulate ca urmare a retragerii consimțământului.

În temeiul art. 13 din acelaşi Regulament, aveți dreptul de a obține următoarele informații cu privire la
datele colectate de UniTBv, aveți dreptul la acces la aceste date, la rectificarea şi chiar la restricționarea
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prelucrării lor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitați ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de

către UniTBv este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată
și semnată către Prorectoratul cu Relații Publice, care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii şi
responsabilului cu protecția datelor.

De asemenea, împotriva modului în care UniTBv efectuează operațiunea de colectare şi prelucrare date cu

caracter personal aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Subsemnatul _______________________, domiciliat în _____________________________,
identificat prin CNP___________________ și CI/BI_______ declar că am fost informat cu privire la

acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, că am înțeles și că mi-a fost
explicat în termeni uzuali, scopul prelucrării viitoare a datelor mele cu caracter personal, și că sunt de acord
prin semnarea prezentei informări cu prelucrarera datelor mele cu caracter personal de către operatorul

UniTBv precum şi cu necesitatea postării datelor şi rezultatelor examenului pe site-ul Universității, conform
art.15 alin.9/art.18 alin.9 din OMENCS nr.6125/2016.
Nume, prenume___________________________
(semnătura)
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