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ANEXA1 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a) (numele1 şi prenumele cu iniţiala tătălui). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . ........ . . . . . . . . . jud. . .  . . . . . . . . . . . . . .str. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . nr. . . . . . bl. . . . . .sc. . . . . et. . . . ap. . . . . sector. . .cod poştal. . . . . . . . . telefon fix . . . . . . . 

. . . . . . . . . mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail ........................................................................ 

CNP…………………………., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la cursul postuniversitar 

DREPTUL SĂNĂTĂȚII, la Facultatea de Drept Cluj–Napoca, programul de studii 

postuniversitare DREPTUL SĂNĂTATII, în anul universitar 2019 – 2020. 

Declar că sunt de acord cu orice prelucrare a datelor personale potrivit Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestora, precum şi cu afişarea listei cu persoanele admise la curs .  

Am luat la cunoştinţă faptul că, dacă nu achit taxa de şcolarizare aferentă cursului 

desfășurat în anului universitar 2019/2020, până la data stabilită în calendarul cursului 

postuniversitar, nu pot participa la curs. Neachitarea taxei corespunzătoare, în condițiile și în 

termenele indicate în calendarul cursului postuniversitar, atrage invalidarea cererii de 

înscriere pentru curs. 

 

 

 

* Toate datele se completează cu majuscule 

 

DATA . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .     SEMNĂTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 

  

                                                 
1 Persoanele căsătorite vor completa numele de familie după certificatul de naştere urmând ca după 

prenume să se treacă, în paranteză,  numele după căsătorie. 
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ANEXA 2 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CURS POSTUNIVERSITAR DREPTUL SĂNĂTATII 2019 
Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde e cazul, se bifează răspunsul corect. 

I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI  

1. Numele de familie la naştere 

2. Numele de familie actual (după căsătorie), (din certificatul de naştere) înfiere, modificare la cerere, dacă este 
cazul) 

                                         

3. Prenumele 4. Iniţialele tatălui  

                                         

5. CNP (Cod numeric personal) 6. Data naşterii 

              a)Anul: a a a a b) Luna: l l c)Ziua: z z 

7. Locul naşterii 

a)Ţara:  b)Judeţul:  c)Localitatea:  

8. Sexul 

1 Femeiesc 2 Bărbătesc 

9. Stareacivilă 

1 Necăsătorit(ă) 2 Căsătorit(ă) 3 Divorţat(ă) 4 Văduv(ă) 

10. Starea socială specială (doar pentru cei cu situaţie socială specială) 

1 
Orfan de un  
părinte 

2 
Orfan de  
ambiipărinţi 

3 
Provenit din  
case de copii 

4 
Provenit din familie 
monoparentală 

11. Cetăţenia 

1 Română, cu domiciliu în România 2 Română, cu domiciliu în străinătate 
 

3 Altă cetăţenie:   4 Cetăţenie anterioară (dacă este cazul):  

12. Etnia 

 

13. Domiciliul stabil 

a)Ţara:  b)Judeţul:  c)Localitatea:  
 

d)Strada:  e) Nr.      f)Ap:    

14. Actul de Identitate / Documentul de călătorie (doar pentru candidaţii străini) 

a)Seria:   b) Numărul:        c)Eliberat de:  
 

d): z z l l a a a a e)Valabi lpână la: z z l l a a a a 

15. Telefonul unde poate fi contactat de urgenţă: 

a)           b)           
 

c)Adresa e-mail::  
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16. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi? 

1 Da 2 Nu 

 
II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI  

1. Studiile preuniversitare absolvite (nivel liceu) 
a) Denumirea instituţiei absolvite (liceul, grupul şcolar etc): 

 
 

b)Ţara:  c)Judeţul:  d)Localitatea:  
 

e)Profilul:  f)Durata studiilor:  g)Anul absolvirii: a a a a 

 

h) Forma de învăţământ: 1 Zi 2 Seral 3 Frecvenţă redusă 4 Învăţământ la distanţă 

2. Datele de identificare ale diplomei 

a)Tipul actului: 1 Diplomă de bacalaureat 2 Adeverinţă de bacalaureat 3 Diplomă echivalentă 

 

b)Seria:   c) Numărul:        d)Emisă de:  

 

d)Anul emiterii: a a a a 
e)Numărul foii matricole 

care însoţeşte actul de studiu:            

3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)  
(Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate; DGRIAE–acorduri bilaterale; CNRED–Direcţia cetăţeni străini din MECI) 

 

(Număr, serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE / CNRED) 

 
 
III. DATE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

1. Studiile universitare absolvite 
a) Denumirea instituţiei de învăţământ superior: 

 

b) Facultatea: 

 
 

c)Ţara:  d)Judeţul:  e)Localitatea:  
 

f)Domeniul/Profilul:  g)Specializarea:  
 

h)Titlul obţinut:  i)Anul absolvirii: a a a a 

 

j) Forma de învăţământ: 1 Zi 2 Seral 3 Frecvenţă redusă 4 Învăţământ la distanţă 

 

k)Durata studiilor (ani/semestre): / l) Nr. Ani bugetaţi:  m) Nr. ani cu taxă:  

2. Datele de identificare ale actului de studiu 

a)Tipul diplomei: 1 Diplomă de licenţă 2 Diplomă de master 3 Diplomă echivalentă 

 

b)Seria:   c) Numărul:        d)Emitentul:  
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e)Anul emiterii: a a a a 
f)Suplimentul diplomă/Foaie matricolă 

care însoţeşte actul de studiu:            

3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
(Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate; DGRIAE–acorduri bilaterale; CNRED–Direcţia cetăţeni străini din MECI) 

 

(Număr, serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE / CNRED) 
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DECLARAŢIE 
 

 

 

Subsemnatul 

......................................................................................................................, declar 

pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, 

că informaţiile oferite în această fişă de înscriere sunt corecte şi reale. Am luat la 

cunoştinţă că, dacă nu voi achita taxa de şcolarizare aferentă cursului 

postuniversitar desfășurat în anul universitar 2019/2020, până la data stabilită 

în calendarul cursului postuniversitar nu pot participa la curs. Neachitarea  

taxei corespunzătoare, în condițiile și în termenele indicate în calendarul cursului 

postuniversitar, atrage invalidarea cererii  de înscriere pentru curs. 

 

 

 

Data:  Semnătura: 
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FORMULAR DE INFORMARE ȘI 

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE 

PERSONALE Subscrisa, Universitatea Creștină 

Dimitrie Cantemir, cu sediul în Splaiul Unirii nr. 

176, CP 040042, Sector 4, București, având cod fiscal 

RO10334873, instituție de învățământ privat, în 

calitate de operator de date cu caracter personal în baza 

autorizației nr. 1919 („UCDC”),  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date,  

Vă aducem la cunoștință faptul că pentru a răspunde 

solicitării Dvs. privind înscrierea la una din  formele 

de învăţământ superior de licenţă sau studii 

masterale și/sau la o altă formă de învăţământ din 

cadrul UCDC, subscrisa asigură prelucrarea datelor 

Dvs. cu caracter personal astfel: 

 prelucrarea este efectuată în baza consimțământului 

Dvs. exprimat prin prezentul formular, în scopuri 

legitime, iar subscrisa nu realizează o prelucrare 

automată a datelor Dvs. cu caracter personal; 

 prelucrarea este efectuată în scopul înscrierii la una 

din  formele de învăţământ superior de licenţă sau 

studii masterale și/sau la o altă formă de învăţământ 

din cadrul UCDC, respectiv pentru încheierea 

contractului de școlarizare, efectuarea unor 

înregistrări contabile și / sau respectării obligațiilor 

legale privind arhivarea etc.; 

 prelucrarea este efectuată în scopul prestării 

serviciilor de educație, cultură și cercetare științifică: 

ofertarea de studii la toate tipurile de studii 

universitare (licență, master, doctorat), 

postuniversitare și de formare a adulților și la toate 

formele de învățământ (cu frecvență și cu frecvență 

redusă), precum și gestionarea contractelor de studiu, 

ale celor de voluntariat, ale celor de parteneriat; 

 datele pot fidivulgate altor terțe părți precum: 

autorități și instituții publice, inclusiv autorități 

fiscale, asociații din domeniul învățământului, 

prestatori implicați în procesul de învățământ și/sau 

în procesul de monitorizare și asigurare a securității 

persoanelor și bunurilor aflate în patrimoniul UCDC 

(ex. contracte de pază); 

 vom păstra datele pentru perioada de timp necesară 

executării solicitării Dvs. și asigurării serviciilor de 

educație, cultură și cercetare științifică sau conform 

termenelor de prescripție aplicabile, cu excepția 

cazului în care prevederile legale financiar contabile 

și de arhivare impun alte termene;  

 depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea 

și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe 

care le-ați transmis, în baza măsurilor de securitate 

tehnice și organizatorice aplicabile la nivelul UCDC. 

 Dreptul de acces - aveți dreptul de a obține din 

partea UCDC o confirmare a faptului că societatea 

prelucrează datele personale și de a avea acces la 

acestea. 

 Dreptul la rectificare -  aveți dreptul de a solicita și 

de a obține rectificarea, actualizarea sau completarea 

datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete. 

 Dreptul de retragere a consimțământului - aveți 

dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi 

uitat") - aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor 

Dvs., în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare 

pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate și nu există alt temei juridic pentru 

prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele 

trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică în 

cazul în care (i) Dvs. contestați exactitatea datelor, (ii) 

prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor 

cu caracter personal solicitând în schimb 

restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem 

nevoie de datele Dvs., dar Dvs. le solicitați pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță, (iv) v-ați opus prelucrării, restricționarea 

realizându-se pentru intervalul de timp în care se 

verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea 

datelor cu caracter personal prevalează asupra 

drepturilor Dvs.. 

 Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a 

primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe 

care le-ați furnizat UCDC și care sunt prelucrate prin 

mijloace electronice, cu dreptul de a le transmite unui 

alt operator. 

 Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția 

cazului în care demonstrăm că avem motive legitime 

pentru a prelucra datelor Dvs., motive care prevalează 

asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dvs. sau 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept în instanță. 

 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP). 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv 

profilarea, care produce efecte juridice asupra 

Dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția 

cazului în care o astfel de prelucrare este necesară 

pentru executarea contractului individual de 

muncă sau este permisă de lege. 

În măsura în care aveți întrebări suplimentare 

privind această informare sau în măsura în care 

vreți să vă exercitați oricare din drepturile de mai 

sus, puteți formula o solicitare scrisă la 

următoarele detalii de contact: prin poștă la 
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Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți 

următoarele drepturi în ceea ce privește datele 

personale comunicate UCDC: 

adresa UCDC din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, 

Bucureşti sau prin email la adresa: dpo@ucdc.ro 

 

 

 


