
  

  

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI                      
FACULTATEA DE _____________________________ 

DOMENIUL: ARTE VIZUALE 

PROGRAMUL DE STUDIU   _________________________             

Nr. __________ din ___________ 
 

                   

VIZAT  

          Îndrumător ştiinţific 

 

 

CERERE ÎNSCRIERE 

LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE 

 
DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 
 

1. Date privind identitatea persoanei 

 

Numele:__________________________________________________________ 

Numele anterior:_____________________________________________________ 

Prenumele:  _________________________________________________________ 

CNP: _________________________________________ 

 

2. Sexul:  (M/F)  

 

3. Data şi locul naşterii: 

Ziua / luna / anul     __________ / __________ / __________ 

Locul (localitate, judeţ) _______________________________________________________________ 

 

4. Prenumele părinţilor: 

Tata: _____________________________________ 

Mama:____________________________________ 

5. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeţ, cod poştal, telefon, e-mail): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / ______ 

7. Forma de finanțare:   cu taxă/fără taxă  

8.  Solicit înscrierea la examenul de .................................................. (licenţă,   disertaţie): 

Sesiunea ________________________________ anul _______________________ 

 

9. Lucrarea de ................................. (licenţă,  disertaţie) pe care o susţin are următorul titlu: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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10. Îndrumător ştiinţific: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Menţionez că susţin examenul de finalizare a studiilor pentru prima oară, a doua oară (după caz) 

_______________________________ şi declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă de 

prevederile art. 143 din Legea 1/2011. Declar că prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace 

frauduloase, fiind conştient de faptul că, dacă se doveşte contrariul, diploma obţinută prin fraudă îmi poate 

fi anulată, conform  art. 146 din Legea 1/2011. 

 

 

      SEMNĂTURA 

 

              _________________________________ 

 

 



 3 

     SERVICIUL SECRETARIAT- SOCIAL - ARHIVĂ 

SERVICIUL SECRETARIAT- SOCIAL - ARHIVĂ 
 

                                      

 

DECLARAȚIE de consimțământ 

privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru susținere examen finalizare studii 

universitare licență /disertație/ doctorat/DPPD 

 

Subsemnatul/a                                                      ___________________________________, în 

calitate de student(ă)/absolvent(ă) pentru înscrierea și susținerea examenul de licență/disertație/ 

doctorat/DPPD, la Facultatea_________________________________________________________,  

specializarea __________________________________________, anul universitar ______________ 

________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor personale în vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității 

Naționale de Artă din București (completare dosare, întocmire și eliberare documente școlare/ acte 

studii, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin etc), iar aceste date corespund realității. 

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate 

cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția  persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, precum şi de conţinutul  informării  Universităţii  Naționale de Arte din București cu 

privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter 

personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate. 

 

Semnătura ____________________       

                               

   Data: ____________________                                              
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            INFORMARE 
 

 
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin Budișteanu, 

nr.19, sector 1,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din 

București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele 

personale care îi sunt furnizate. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: 

1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii şi 

derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București (completare 

dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și eliberare documente 

universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de 

cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în vederea admiterii, etc); 

2)  în vederea  îmbuntătăţirii  modului  de  comunicare  cu  studenţii,  prin intermediul poştei electronice, 

pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre 

dumneavoastră şi Universitate. 

3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice.  

Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, 

universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră,  întrucât  poate  fi  pusă  în  

imposibilitatea  de  a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional. Informaţiile 

înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

- persoana vizată; 

- partenerii contractuali ai operatorului; 

- instituţii de învăţământ şi educaţie; 

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, 

beneficiaţi  de  dreptul  de  acces,  de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 

ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când  prelucrarea  datelor  de  către  

Universitatea Națională de Arte din București  este  obligatorie.  Pentru  exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 

adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale de Arte din 

București,  care  va  înainta  solicitarea  dumneavoastră conducerii Universității. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

 


