
 
 

A N U N Ţ 
 

ÎNSCRIERI LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE 

FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: 

❖ MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

❖ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘCOLARĂ 

❖ MENTOR 
Perioada de înscriere:  

15 mai 2020 – 27 mai 2020 
Înscrierea de va face on-line completând Fisa de înscriere şi Anexa 

ataşată care va fi trimisa pe adresa dpppd@uoradea.ro   

Telefon: 0259-408148 
 

DOSAR DE ÎNSCRIERE (se va completa ulterior înscrierii): 
✓ Dosar plic 

✓ Diploma de Bacalaureat (xerocopie) 

✓ Diploma de Licenţă (xerocopie) 

✓ Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă (xerocopie) 

✓ Certificat de naştere (xerocopie) 

✓ Certificat de căsătorie (unde este cazul) (xerocopie) 

✓ Carte de identitate (xerocopie) 

✓ Adeverinţă medicală (de la medic de familie) 
 

Taxa pentru Programul de formare este 1.100 lei (se va achita în 2 rate). 
 

Perioada de desfăşurare a Programului Postuniversitar: iunie 2020 – decembrie 2020 
Total ore parcurse:    480 ore    Total număr de credite la absolvire:    60 credite 
 

Director D.P.P.D., 

Prof.univ.dr. Florica Orţan 

  

mailto:dpppd@uoradea.ro


UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU 
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR  

DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: 

--------------------------------------------------------------------------- 
(se va completa denumirea Programului la care vă înscrieți) 

Admitere    M A I    2020 
 

 

DATE PERSONALE: 

Numele de familie (avut anterior căsătoriei):        ______ 

Numele actual (după căsătorie dacă este cazul) :          

Prenumele candidatului:            

Prenumele tatătui:      Prenumele mamei:     

Data şi locul naşterii: ziua:    luna:      anul     

Localitatea:       judeţul:      

Cod numeric personal:      C.I. seria Nr.:     

Domiciliul stabil: localitatea:             

Judeţul:              

Str.:      Nr.:   Bl.:  Sc.:  et.:   ap.:  

Cetăţenia ______________________________________________ 

 

DATE DE CONTACT 

Telefon mobil _______________________________________________ 

e-mail:           
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ABSOLVITE  

Sunt absolvent al Universităţii        în anul:  

Al Facultăţii:              

Specializarea:              
 

LOCUL DE MUNCĂ 

Unitatea de învăţământ:            

Localitatea:       Judeţul:      

Disciplina pe care o predaţi:            

 

 

Notă:  Taxa de şcolarizare la Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Psihopedagogie specială şcolară este de 1.100 lei. 
 

Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria mea răspundere. 

 

 

Data:          Semnătura candidatului     

  



Anexa 2 la Regulamentul privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
 

 

I N F O R M A R E  
Universitatea din Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, str. Universităţii nr 1, judeţul Bihor, denumită 

în continuare UO, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, UO 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:  

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

de raporturi juridice între dumneavoastră şi UO;  

B) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice, pentru 

comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre 

dumneavoastră şi UO.  

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

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

imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in 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 Regulamentului nr. 679/2016, 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 UO este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o 

cerere scrisă, datată şi semnată către Conducerea UO. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  

Subsemnatul, ____________________________________________________________, în calitate 

de candidat la admitere la Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum şi de conţinutul informării Universităţii din Oradea cu privire la aceste date şi declar 

că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate pentru 

întregul proces de admitere și școlarizare.  

Acordul este valabil pentru admitere, înmatriculare si pe toata durata studiilor in cadrul Universității 

din Oradea. 

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, sunt de acord cu întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie.  

 

Data _______________________                 Semnătura _________________ 

 


