Anunț de selecție al grupului țintă în cadrul proiectului ,,Excelență în
cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de
cariera prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”
-pentru programul doctoral-

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, în
calitate de partener în proiectul cu titlul ,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și
postdoctorală, alternative de cariera prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”, cod SMIS
125245, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru care Academia
de Studii Economice din București este solicitant, iar Universitatea din București este Partener
2, contract de finanțare POCU nr. 36482/23.05.2019, vă face cunoscut faptul că se lansează
apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect.
Proiectul își propune să susțină excelența în formarea antreprenorială a unor tineri
cercetători la nivel de doctorat și postdoctorat, excelență întemeiată pe o abordare
interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere prin inițiative
novatoare în cercetare și într-un spectru larg de activități de tip inițiativa lucrativă sau prin
creșterea angajabilității în domeniul economic, medical, sociologic științe sociale și juridice.
În cadrul programului se va îmbunătăți funcționarea antreprenorială a școlilor doctorale și
postdoctorale, pornind de la experiența anterioară și ținând cont de faptul că acest program își
propune să dezvolte competențele antreprenoriale interdisciplinare într-un mediu integrat de
funcționare al economiei românești în parteneriat inter-universitar. Proiectul urmărește nu doar
integrarea cercetărilor și diversificarea abordării antreprenoriale ci și stimularea formării pentru
antreprenoriat în direcții ce sunt considerate nevralgice în domeniu. Urmărim prin aceasta, în
mod subsecvent, declanșarea unor tendințe de coeziune la nivelul mediului academic și de
cercetare, care să depășească natura formală a fenomenului și să se identifice în caracterul de
comuniune sinergică pentru performanța competitivă cu efecte viitoare în starea economică și
socială a României. Specificul efectelor de lungă durată în mediul de afaceri este dat de
caracterul interdisciplinar al formării promovate de către proiect, ceea ce întărește natura
nonexcluzivă a aplicabilitații și creșterea calității acțiunii antreprenoriale în și dintre mediul
economiei reale, cel al societații/colectivităților și cel de cercetare din România, în măsură să

apropie preocupările de cercetare de inițiativele cu scop de dezvoltare inteligentă a carierei și
integrare în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene și să ne încadreze în modelul
economico-social european.Vom urmări construcția unei rețele colaborative pentru tinerii
antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare și corelarea
reperelor de exigență la nivel european pentru inițiativele antreprenoriale.
În cadrul proiectelor finanțate se va acorda o bursă în valoare de max. 400 euro/lună
pentru un număr de 15 doctoranzi pe o perioadă de maxim 12 luni consecutive, inclusă in
ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor
prin programe antreprenoriale în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
1. Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect,
respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).
2. Sunt înmatriculați ca doctoranzi începând cu anul universitar 2017/2018 (la
instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect).
3. Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada
participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program
de consiliere profesională.
4. Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la
studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare
ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare
inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii
doi ani terminali ai programului de studii doctorale.
5. Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit in cadrul proiectelor nu se va putea
acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competențelor
antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte care au vizat participarea la
programe antreprenoriale și trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere privind
evitarea dublei finanțări.
Sprijinul acordat va fi direcționat către doctoranzii care își înscriu cercetările în
domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în

domeniile de specializare inteligentă (Bioeconomia; Tehnologia informației și a
comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii
și materiale avansate), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 –2020 și în cadrul proiectului:
Știința Mediului (Specializări: Chimia mediului, Ecologie și protecția mediului, Geografia
mediului, Fizica mediului, Știința mediului), Drept (Specializări: Drept și Drept European și
Internațional), Științe administrative (Specializări: Servicii și politici de sănătate publică și
Administrație publică), Științe ale comunicării (Specializări: Media digitală), Sociologie
(Specializări: Resurse umane), Asistență socială (Specializări: Asistență socială), Relații
internaționale și studii europene (Specializări: Relații Internaționale și studii europene), Științe
politice (Specializări: Studii de Securitate, Știinte politice în limba română, engleză și
franceză), Administrarea afacerilor (Specializări: Administrarea afacerilor în comerț, turism,
servicii, merceologie și managementul calității, Administrarea afacerilor), Cibernetică și
statistică (Specializări: Cibernetică economică, Statistică și previziune economică, Informatică
economică), Economie (Specializări: Economie agroalimentară și a mediului și Economie și
comunicare economică în afaceri), Management (Specializări: Management), Contabilitate
(Specializări: Contabilitate și informatică de gestiune), Finanțe (Specializări: Finanțe și bănci),
Marketing (Specializări: Marketing), Economie și afaceri internaționale (Specializări:
Economie și afaceri internaționale), Psihologie (Specializări: Psihologie și Terapie
ocupațională), Științe ale educației (Specializări: Psihopedagogie specială), Studiul
Patrimoniului (Specializări: Turism cultural și studii muzeale), Studii culturale (Specializări:
Turism Cultural).
Candidații pentru programul doctoral vor depune un dosar (pe care vor înscrie numele
și prenumele, universitatea căreia îi este subscrisă școala doctorală din care face parte, adresa
de email și numărul de telefon), la care se vor adăuga:
a) fișa de înscriere (anexa 2);
b) curriculum vitae (format Europass) semnat pe fiecare pagină;
c) diploma de licență (copie) emisă de o instituție de învățământ superior acreditată în
România sau recunoscută de către Ministerul Educației Naționale;
d) diploma de master (copie) emisă de o instituții de învățământ superior, acreditată în
România sau recunoscută de către Ministerul Educației Naționale;

e) adeverința care să ateste calitatea de student doctorand, din care să reiasă anul de
înmatriculare și domeniul în cadrul căruia este înmatriculat, precum și media de admitere la
doctorat;
f) cartea de identitate (copie);
g) proiectul individual de formare antreprenorială cu care se candidează pentru etapa
de interviu (anexa 3).
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
j) formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin
POCU 2014-2020 (anexa 4);
k) declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (anexa 5);
l) declarație privind faptul că nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de formare antreprenorială finanțate prin POCU (anexa 6);
Candidații interesați de programul doctoral pot depune dosarele de candidatură în
perioada 08.07.2019- 09.07.2017, în intervalul orar 10:00-14:00, la Departamentul Fonduri
Structurale, sala 308, Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5. Calendarul și anexele necesare
se regăsesc atașate.

Anexa 1

Graficul procesului
de selecție a studenților doctoranzi în cadrul proiectului

“Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de
carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”

Nr
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activitate
Depunerea dosarelor de candidatură

Perioadă
8.07-9.07.
2019

Interval Orar
1000-1400

Afişarea listelor cu candidaţii eligibili 10.07.2019
şi a programării interviului
Desfăşurarea interviului
11.07.2019

Până la ora 1400

Desfăşurarea interviului
Afişarea rezultatelor şi a ierarhiei
preliminare (ASE; UB; UVTg)
Afişarea rezultatelor şi a ierarhiei
preliminare (UMF)
Depunerea contestaţiilor (ASE; UB;
UVTg)
Depunerea contestaţiilor (UMF)

16.07.2019
12.07.2019

1300-1700
Până la ora 1400

17.07.2019

Până la ora 1400

13.07.2019

Până la ora 1400

18.07.2019

Până la ora 1400

Afişarea
listelor
cu
studenţii 14.07.2019
doctoranzi selectaţi pentru a fi
finanţaţi în cadrul proiectului (ASE;
UB; UVTg)

Până la ora 1400

900-1300

Locaţie
ASE- Sala 0316
UB- Sala 308
UMF- Sala 402
UVTg- Sala 002
Site-ul proiectului
www.excia.ase.ro
ASE- Sala 8004
UB- Sala- Birou
Preşedinte Senat
UVTg- Sala 101
UMF- Sala A428B
Site-ul proiectului
www.excia.ase.ro
Site-ul proiectului
www.excia.ase.ro
La adresa de e.mail:
excia@ase.ro
La adresa de e.mail:
excia@ase.ro
Site-ul proiectului
www.excia.ase.ro

10. Afişarea
listelor
cu
studenţii 19.07.2019
doctoranzi selectaţi pentru a fi
finanţaţi în cadrul proiectului (UMF)
11. Semnarea contractelor
24.0725.072019

Până la ora 1400

Site-ul proiectului
www.excia.ase.ro

1000-1400

ASE- Sala 0316
UB- Sala 308
UMF- Sala 402
UVTg- Sala 002

Detalii adresă săli: ASE- Sala 0316, Clădirea din Piaţa Romană nr.6, et. 3- Secretariatul Departamentului de Economie şi
Politici Economice; Sala 8004 Clădirea din Tache Ionescu nr. 11, Şcoala Doctorală a ASE; UB- Sala 308 Departamentul
Fonduri Structurale, Sala Birou Preşedinte Senat- Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, parter superior, sector 5; UVTg- Sala 002
şi 101 Şcoala Doctorală, corp D , str. lt. Stancu Ion, nr 35, Târgovişte; UMF Sala 402 Cladire Rectorat Str. Dimitrie Gerota
nr. 19-21 Camera 402; Sala A428B- Spitalul Clinic Bagdasar Arseni , Şos. Berceni 10-12 Clinica de Cardiologie et 4.

Manager Proiect, Prof.univ.dr. Mihai Daniel Roman

Anexa 2
Fişa de înscriere a studenților doctoranzi în cadrul proiectului
“Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de
carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”
Subsemnatul(a)……………………………………………………….,
născut(ă)
la
data
de……………
student(ă)
doctorand
în
anul
II/III
în
cadrul
şcolii
doctorale
………………………………………………………………………….……………….din Universitatea
……………………………………………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul
de selecţie pentru acordarea finanţării în cadrul proiecului “Excelența în cercetarea interdisciplinară
doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”- 125245,
proiect finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație şi
competențe, O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc
de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Adresa de e.mail la care pot fi contactat(ă)…………………………………………şi numărul de
telefon:…………………………
Dată:

Semnătură,

Anexa 3
PROIECT INDIVIDUAL DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ
din cadrul proiectului
“Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de
carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”
Nume, prenume:………………………………………………..
Universitatea ……………………………………………………………….
Titlu proiect:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………………
Vă rugăm ca în cadrul proiectului ce îl depuneţi să vă referiţi la următoarele aspecte:
1. Relevanța proiectului pentru formarea antreprenorială. Descrieţi modul în care prin finanţarea

asigurată prin proiect, prin activităţile subscrise ale acestuia, o să reuşiţi la final să atingeţi o stare
de dezvoltare a simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului măsurate prin creşterea capacităţii de a
transforma ideile în acţiune.
2. Interdisciplinaritatea proiectului de formarea antreprenorială. Având în vedere că proiectul
se dezvoltă şi funcţionează într-un consorţiu universitar ad-hoc constituit în baza creşterii gradului
de interdisciplinaritate pentru persoane din mediul de cercetare cu domenii clar definite şi
identificate ca specializare şi care au nevoie pentru aplicativitate de a creşte gradul de
interdisciplinaritate, arătaţi modul în care propria activitate în proiect va conduce la creşterea
conştientizării propriei activităţi şi la îmbunătăţirea capacităţii de valorificare a oportunităţilor
apărute. Cum vedeţi, ca pe această cale, valorile etice şi de bună guvernare pot fi îmbunătăţite.
3. Potențialul de instruire și dezvoltare antreprenorială Descrieţi în mod identificabil în text,
modul în care implicarea dumneavoastră în proiect va influenţa următoarele caracteristici la nivel
personal şi la nivelul unor grupuri de acţiune ce pot fio formate prin derularea în coun a proiectului
alături de alţi colegi: creativitate; inovaţie; asumarea unor riscuri; capacitatea de a planifica şi
gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor; Cum vedeţi îmbunătăţirea abilităţilor şi
cunoştinţelor specializate necesare desfăşurării unei activităţi cu profil potenţial comercial.
Notă: Pentru fiecare descriere, vă rugăm ca expunerea dumneavoastră să nu depăşească o pagină!

Anexa 4
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

125245

Axă prioritară: 6: Educație şi competențe O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect:

„Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă
antreprenorială (EXCIA)”

OIR/OI responsabil:

Secțiunea A.

POCU -MEN

La intrarea în operațiune

Date de contact:

………………………………………………………………………………………………………..
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:
Masculin
Feminin

Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:

………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

Persoană dezavantajată:
DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate
în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea B.

La ieșirea din operațiune

Dată ieșire din operațiune:

……………………..

Situația pe piața forței de muncă:

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)

Studii primare (ISCED 1)

Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)

Studii superioare (ISCED 5)

Studii superioare (ISCED 6)

Studii superioare (ISCED 7)

Studii superioare (ISCED 8)

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….

Secțiunea C.

Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune

- Persoană care are un loc de muncă

- Persoană care desfășoară o activitate independentă

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă

- Altă situație: ......................................................

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU

Da

Nu

-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….

Anexa 5
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUBSEMNATUL/A, _______________________________________________________________________________________________,
CNP ________________________ declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
termenilor și condițiilor de prelucrare prezentați în cele ce urmează:
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Universitatea din București, cu sediul în București, B-dul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, denumită
în continuare UB, ca entitate care organizează și desfășoară concurs de selecție în cadrul proiectului
“Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa
antreprenoriala (EXCIA) ” colectează și procesează date cu caracter personal referitoare la candidații
participanți la această activitate. Toate datele personale vor fi tratate strict în conformitate cu termenii
GDPR1 și cu Politica UB pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care, în calitate de
angajat al UB, prelucrează date cu caracter personal. Aceasta înseamnă că se va respecta
confidențialitatea și că vor fi luate măsuri de securitate adecvate pentru a împiedica divulgarea
neautorizată. Informațiile din această secțiune se referă la modul în care informațiile personale sunt
procesate și ce informații sunt procesate.
Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale ale candidatului
UB solicită să proceseze datele personale ale candidaților participanți la concursul de selecție în cadrul
proiectului “Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră
prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA)” pentru a parcurge pașii necesari ocupării unui loc la unul din
programul pentru care a optat. Prelucrarea datelor permite gestionarea procesului de desfășurare a
concursului de selecție.
Astfel de informații sunt procesate pentru a îndeplini obligațiile legale ale UB, conformMetodologiilor de
selecție a studenților doctoranzi/ a cercetătorilor postdoctoranzi în cadrul proiectului “Excelența în
cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa
antreprenoriala (EXCIA)” și potrivit prevederilor din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și reglementărilor legale în vigoare.

1 - Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Sursa datelor
Datele personale pe care UB le deține despre candidații participanți la concursul de selecție în cadrul
proiectului “Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră
prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ” pot fi obținute dintr-o serie de surse, inclusiv următoarele:


Informații furnizate de candidații participanți, inclusiv CV-uri, diplome și alte formulare.



Surse accesibile publicului, cum ar fi mass-media socială.

Datele personale care se procesează despre candidați
Informațiile necesare desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de
doctorat vor consta în mare parte din informațiile furnizate de candidații participanți, cum ar fi numele,
prenumele, codul numeric personal, datele de contact, educația și formarea profesională, calificările.
Drepturile candidatului conform GDPR
Dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" •
dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție • dreptul de
a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate • dreptul de
adresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la
instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar.
Durata prelucrării datelor candidatului
Datele candidatului participant la concursul de admitere la programe de studii universitare de doctorat
sunt prelucrate pe durata organizării și desfășurării concursului de admitere la programe de studii
universitare de doctorat si se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal
necesare încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității pe toată perioada
studiilor în cazul în care concursul de admitere se finalizează cu ocuparea unui loc, precum și ulterior,
în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (cum ar fi obligația de arhivare).
Partajarea datelor personale
Atunci când se transmit date către entități din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, se
solicită acestora garanțiile de securitate impuse de GDPR. De asemenea, pot exista situații în care legea
obligă emiterea anumitor raportări ori permiterea accesului la date autorităților de supraveghere,
fiscale sau judiciare.
Data

Semnătura

Anexa 6

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) ………………………………., student doctorand în cadrul Școlii
doctorale
…………………
,
din
cadrul
Universității
……………………………………………….. declar pe propria răspundere faptul că nu
am participat și nu particip în prezent în cadrul altor programe de formare antreprenoriale
POCU.

Data: …………………

Semnătura,

