Nr. ............ / .........................

DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul(a) .................................................................. , domiciliat(ă) în
......................................................... , str. ....................................... , nr. ......, bl.
........, sc. .... , ap. …... , judeţul ................................. , telefon .........................,
absolvent(ă) al(a) Facultăţii de ...................................................................... ,
Universitatea …………………………………………….. , promoţia ............. ,
specializarea ........................................................................ , în prezent salariat(ă)
la ......................................................................................... , în funcţia de
......................................................... , cu o vechime în specialitate de .......... ani,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Asistent
universitar, poziţia 16, la Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica,
disciplina (ele): Mecanica newtoniana, Optica, Fizica moleculara si căldura,
Electricitate si magnetism, Fizica, care a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.
.............. , din data de ...................................
Adresa personală de e-mail la care vor fi comunicate informaţii legate de
derularea concursului este : ...............................................................

Data .......................................
..............................
(semnătura)
DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

NOTĂ DE INFORMARE
în temeiul prevederilor
art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016

Universitatea din Craiova, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal, prin mijloace automatizate/manuale, cu scopul de a respecta prevederile
legale privind desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice/cercetare vacante si anume:
- Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
- Hotărârea de Guvern Nr. 457/2011 privind “Metodologia-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din
învățământul superior”,
Datele personale necesare scopurilor universității sunt: nume, prenume,
CNP, serie și nr. CI, adresă (domiciliu/reședință), data nașterii, sexul, țara,
localitatea, cetățenia, starea civilă, dizabilități/starea socială, profesie – loc de
muncă, prenumele părinților, copie documente personale (certificat de naștere, CI,
pașaport), copii și traduceri acte studii, certificat medical, atestat competențe
limba română, adresă de e-mail și nr de tel (opțional – pentru comunicarea
eficientă cu dumneavoastră).
Sunteţi obligat să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea fiind
necesare în scopul participării la concurs.

Am fost informat(ă) și consimt, în mod expres, la prelucrarea datelor cu
caracter personal, de către Universitatea din Craiova, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE.

…………………………..……………………..
(Nume prenume)

…………………….
(Data)

………………………..
(semnătura)

