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Anexa 5 

 
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod poştal, 300645, telefon 0256/277122,   
fax: 0256/277009, denumită în continuare USAMVBT, reprezentată legal de Rector Prof.univ.dr. Popescu Cosmin, în 
calitate de angajator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în 
materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.   

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), USAMVBT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi 
numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate de către dumneavoastră (nume, prenume, cod 
numeric personal, serie şi număr de carte de identitate, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în 
actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, asigurări de sănătate şi sociale, 
date/conturi bancare, situaţie medicală, informații cu privire la studiile efectuate/absolvite, rezultatele activităților 
didactice și de cercetare, adresa de email, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, actualizată şi a Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe 
perioadă determinată – R0 61, în scopul derulării procedurii de concurs pentru care candidatul şi-a depus dosarul de 
concurs.  

Datele personale din CV-ul candidatului și cele din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de 
prezentare la concurs vor fi postate pe site-ul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, conform prevederilor legale şi hotărârilor structurilor de conducere din 
cadrul universităţii. Acestea vor fi menținute pe site conform calendarului de concurs și după încheierea concursului, 
conform prevederilor legale. 

Rezultatele obținute de candidat la concurs vor fi afișate și postate pe  site-ul Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, conform prevederilor legale şi 
hotărârilor structurilor de conducere din cadrul universităţii. Acestea vor fi menținute pe site conform calendarului de 
concurs și după încheierea concursului, conform prevederilor legale. 

 
Datele personale din dosarul de concurs al candidatului vor fi prelucrate de angajații Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, implicați în procedura de 
concurs, de membrii comisiilor de concurs și contestații (dacă e cazul), ai comisiilor/consiliilor științifice, fiind 
transmise și altor autorități și instituții publice (dacă va fi cazul) conform dispozițiilor legale. 
 

Prin semnarea acestei informări, subsemnatul/a ……………………………………, în calitate de candidat la 
concursul pentru ocuparea postului de ………………………….., la ………………………................................., 
sem……….., an universitar………….., declar că am luat la cunoștință că USAMVBT va prelucra, prin orice mijloace, 
datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiile legale şi contractuale, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, că am înțeles drepturile și obligațiile esențiale 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi îmi exprim expres consimțământul ca USAMVBT să prelucreze 
datele mele cu caracter personal, pentru toate scopurile prelucrării anterior  menţionate. 
 

Nume, prenume _____________________ 

Data ____________________________ 

Semnătura _______________________ 


