
                      ROMÂNIA 
                       MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

                       UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 

 
 

 

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro  

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 
1/2 

NOTĂ 

 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor de 

admitere la Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați în anul 2018 

 

Având în vedere: 

• Intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

începând cu data de 25 mai 2018; 

• Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați; 

• Adresa Ministerului Educației Naționale transmisă sub nr. 8954/02.05.2018 și înregistrată sub 

nr M401/03.05.2018. 

Vă comunicăm următoarele: 

Colectarea datelor cu caracter personal în vederea înscrierii și participării la concursul de 

admitere pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos" 

din Galați, afișarea la avizierul centrelor de concurs/examen și pe ușile sălilor de examen a listelor 

nominale ale candidaților înscriși, comunicarea rezultatelor, prin afișare înainte și după contestații, 

repartizarea candidaților, precum și încărcarea acestora în aplicațiile informatice accesibile pe site-ul 

universității, reprezintă procese de prelucrare a datelor cu caracter personal necesare în vederea 

îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Universității ,,Dunărea de Jos" din Galați, în calitate de operator. 

Temeiul juridic al acestor procese de prelucrare a datelor cu caracter personal îl constituie 

legislația din sistemul național de educație:  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

• Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați 

în anul 2018, aprobată prin HCA nr. 10/02.03.2018 și HS nr. 52 din 19.03.2018,   

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind 

învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit 

distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul preuniversitar și a 

doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

masterat; 
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• Hotărârile Guvernului nr. 681/2011 și 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului 

studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011; 

• Hotărârile Guvernului nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 140/2017 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și 

a structurii instituțiilor de învățământ superior (prevederile legale ulterioare vor face parte 

integrantă din prezenta metodologie); 

• Hotărârile Guvernului nr. 614/2017 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la H.G. 

nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și 

numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați (prevederile legale ulterioare vor face parte 

integrantă din prezenta metodologie); 

• OMENCS nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale și Rectificarea privind 

cuprinsul anexei la OMENCS nr. 5.382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor 

face parte integrantă din prezenta metodologie); 

• Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

la  ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, precum și cele privind 

repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2018-2019; 

• OMEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la  ciclurile de studii universitare de licență, 

de master și de doctorat; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

Afișarea, fie letrică, fie electronică a numelui, prenumelui, a rezultatelor obținute și a mediilor 

finale reprezintă prelucrare de date adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu 

scopul determinat, explicit și legitim în care sunt colectate/prelucrate, respectiv coordonarea/organizarea 

de către Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați a concursurilor de admitere. Prelucrarea ulterioară 

prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării conform legislației specifice sistemului 

național de educație și în scopuri statistice, nefiind incompatibilă cu scopul inițial pentru care au fost 

colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. 

                      

                        Rector,                                                                                     

Prof.univ. dr. Iulian Gabriel BÎRSAN                                     

 

 

            Responsabil cu protecția 

         datelor cu caracter personal, 

              c.j. Andreea ALEXA 

 

 


