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Metodologia de finalizare a studiilor  

la „Programul de formare psihopedagogică  

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică” 

din cadrul  

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 

aprobată în Ședința Senatului Universității Naționale de Arte din București 

din data de 11.02.2021, prin Hotărârea nr. 108 

 

 

CAP. I  

Dispoziții generale 

Programul de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (D.P.P.D.) al Universității Naționale de Arte, București (U.N.A.B) se organizează în baza 

următorului cadru legal: O.M.Î. nr. 4356/ 11 iulie 1996, O.M.E.C.T. nr. 4316/ 3 iunie 2008, Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul H.G. nr. 26/ 2015 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 55/ 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative și conform cu O.M.E.C.T.S. nr. 5745/ 17 

septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică modificat prin O.M. nr. 

6501/ 2012, O.M. nr. 3.850/ 2017 cu modificări și completări ulterioare prin O.M. nr. 4129/ 2018, O.M. 

nr. 5191 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate 

care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică, în anul universitar 2020-2021, Regulamentul (UE) 679/2016 („RGPD”) privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date și O.M. 3371/ 2020 pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole 

anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I și nivelul II).  

ART. 1 

(1) Organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. urmăreşte 

dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice. 

(2) În cadrul programului de formare psihopedagogică, certificarea competenţelor pentru profesia 

didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv: 

  a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice 

în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 

30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 

  b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii: 
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  (I) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la 

nivelul II; 

  (II) absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:  

- studii universitare de master în domeniul diplomei de licență; 

- studii universitare de lungă durată; 

- program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel 

puțin 90 de credite; 

- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată. 

(3) Pentru absolvenții liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori. 

  a) Absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care au o licență în 

domeniul artelor vizuale se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I. 

  b) Absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii 

condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I menţionate la lit. a) şi urmează sau au absolvit un 

program de master în domeniul artelor vizuale, au acces la programele de formare psihopedagogică de 

nivel II.  

  c) Persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) pot urma programul de formare 

psihopedagogică de nivel II dacă au absolvit studiile universitare de licență și urmează sau au absolvit un 

program de studii universitare de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.  

d) Pentru persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) și c), instituțiile de învățământ superior 

certifică competențele de nivel II pentru profesia didactică, după acumularea a minimum 30 de credite 

transferabile prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de nivel II. 

(4) Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. din U.N.A.B certifică competențe pentru profesia 

didactică în specialitatea: educație plastică/ educație vizuală, specializare cuprinsă în Anexa la 

O.M.E.C.T.S. nr. 3202/ 03.02.2012, în conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 16, al.1 din 

O.M.E.C.T.S.  nr. 5745/ 2012, referitor la corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare 

absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar stabilite prin Centralizatorul 

privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs. 

(5) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi 

disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior este stabilită de către Senatul U.N.A.B.  prin 

regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice conform cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 

5745/ 2012 (Cap. VII, art. 16, al.2). 
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ART. 2 

(1) Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. este organizat la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile. 

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se 

conformează principiilor de transfer, recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu. 

 

ART. 3 

(1) Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. este organizat pe cele două 

niveluri de certificare în regim universitar și postuniversitar astfel: 

(i) nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare, cu durata de 3 ani, (buget și taxă); 

(ii) nivelul I (inițial) în regim postuniversitar, cu durata de 1 an (cu taxă); 

(iii) nivelul II (de aprofundare) postuniversitar, cu durata de 1 an (cu taxă). 

(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ 

se desfăşoară în limba română, la specializarea educație plastică (pentru nivelul I) și la specializarea 

educație vizuală (pentru nivelul II). 

(3) D.P.P.D, pentru formarea psihopedagogică, încheie acorduri-cadru cu inspectoratele şcolare la care 

sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4) Activitățile didactice din cadrul Programului de formare psihopedagogică se organizează pe niveluri 

de studii, serii de curs, grupe de seminar și grupe de practică pedagogică, potrivit reglementărilor în 

vigoare.  

(5) Condițiile de promovare, formele de evaluare, precum și conținutul disciplinelor de învățământ sunt 

precizate în fișele disciplinelor. 

 

CAP. II 

Curriculumul programului de formare psihopedagogică 

 

ART. 4 

(1) Curriculumul programului de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-

nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de 

formare psihopedagogică. 

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I 

şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de 

discipline: 

  a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite; 

  b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite. 
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(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea 

nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de 

discipline: 

  a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite; 

  b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite. 

(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din 

fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II 

de certificare pentru profesia didactică. 

 

CAP. III 

Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică 

 

ART. 5 

(1) Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul 

I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate anexat. 

ART. 6 

(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I este oferit 

studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă. 

(2) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I este oferit 

absolvenților licențiați într-un domeniu al artelor vizuale, în regim postuniversitar, cu taxă, comprimat 

pe parcursul unui singur an. 

(3) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării 

pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II poate fi urmat doar de studenţii/ absolvenţii 

unui program de master în domeniul educației vizuale, care au obţinut certificarea pentru nivelul I pe 

parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare 

psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

CAP. IV 

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică 

 

ART. 7 

(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de 

certificare. 

(2) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 

credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul 

programului de formare psihopedagogică. 

 (3) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de 

documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin 
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parcurgerea programului de formare psihopedagogică. 

(4) Pentru anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului 

didactic și cu asumarea răspunderii publice, proba menționată la alin.(3) pentru examenul de absolvire a 

modulului psihopedagogic nivelul I/nivelul II se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri 

aprobate de către senatul universitar, pe o platformă electronică adecvată. 

(4¹) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și 

arhivată la nivelul facultății. (Ordin 4206/2020) 

ART. 8 

(1) Programul de formare psihopedagogică pregătește examenul de absolvire pentru fiecare nivel de 

certificare astfel: 

(i) La începutul semestrului al II-lea, D.P.P.D. afișează lista profesorilor coordonatori de Portofoliu cu 

temele propuse de către aceștia. 

(ii) Studenții au obligația ca până cel târziu la data de 15 aprilie a anului universitar în curs să își 

prezinte opțiunea pentru unul dintre profesorii coordonatori. 

(iii) Profesorii coordonatori au obligația să prezinte în timp util tematica și să ofere consultanță de 

specialitate studenților, conform unui Program de consultații care va fi afișat la avizierul 

departamentului și/sau pe site-ul universității.  

(iv) Înscrierea pentru susținerea portofoliului didactic se realizează după finalizarea cu succes a tuturor 

examenelor din cadrul nivelului, în perioada 28 iunie– 2 iulie. Perioada exactă de înscriere se stabilește 

anual după calendarul examenelor de licență și dizertație și se afișează la avizierul D.P.P.D. și/sau pe 

site-ul UNAB;   

(iv*) În cazul desfășurării examenelor on-line,  se vor transmite către secretariat ita@unarte.org: cererea 

de înscriere, copie după Cartea de identitate, copie după dovada plății taxei de înscriere la examenul 

final (la nivelul I taxa este obligatorie doar pentru studenții aflați la taxă). 

        Portofoliul final, în format pdf, va fi trimis doar în perioada stabilită, pe adresa dppd@unarte.org. 

(v) Data susținerii portofoliului didactic pentru fiecare nivel, se va fixa într-o zi din perioada  5–11 iulie 

(se stabilește anual după calendarul examenelor de licență și dizertație).  

(vi) Data susținerii Portofoliului didactic, pentru fiecare nivel, va fi afișată la avizierul D.P.P.D. și/sau 

pe site-ul UNAB. 

 (2) Evaluarea portofoliilor didactice în cadrul examenului de absolvire se va realiza de către comisii 

constituite în cadrul D.P.P.D și aprobate de către Rectorul U.N.A.B.  

 (3) Comisiile pentru examenul de absolvire sunt formate din: președinte, doi profesori examinatori și 

secretarul comisiei.  

 

mailto:ita@unarte.org
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CAP. V 

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică 

 

ART. 9 

(1) Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de 

absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv: 

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă într-un domeniu al artelor vizuale care au finalizat programul de 

formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător 

nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de 

formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice cu 

specializarea educație plastică în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu; 

b) absolvenţii unui program de master într-un domeniu al artelor vizuale (și licențiați într-un domeniu al 

artelor vizuale) care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite 

şi au promovat examenul de absolvire corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia 

didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care 

le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice cu specializarea educație vizuală la toate nivelurile 

sistemului național de învățământ preuniversitar. 

 

ART. 10 

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului 

actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română și în limba engleză, 

conţinând situaţia şcolară a absolventului. 

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează 

absolvenţilor programului de formare psihopedagogică numai după obținerea diplomei de studii 

universitare de licență într-un domeniu al artelor plastice. 

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică 

pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica 

disciplinele promovate. 

(4) Absolvenții care au promovat examenele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică pot 

să primească, la cerere, o adeverință de absolvire, valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire a 

programelor de formare psihopedagogică, dar nu mai mult de 12 luni. 

 

ART. 11 

(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 

30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ, după cum urmează: 

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; 
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b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de 

specialitate. 

 

ART. 12 

(1) Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 

60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la 

nivelul II, după cum urmează: 

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; 

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate; 

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice; 

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de 

specialitate; 

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale. 

 

Cap. VI   

Dispoziții finale  

 

ART. 13 

(1) Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică de nivel I/II, corespondența 

dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul 

preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi 

specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; pentru studiile universitare 

care nu au fost absolvite în România, corespondenţa se face în baza atestatului de recunoaştere emis de 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 

 

ART. 14 

(1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei - specializările Pedagogie 

şi Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - se certifică pentru profesia 

didactică cu specializarea educație plastică astfel: 

-pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să 

includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului 

de formare psihopedagogică - nivelul I; 

-pe baza unei diplome de licență într-un domeniu al artelor vizuale. 

(2) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/ absolvire studii universitare de lungă sau scurtă 

durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, 

dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica 
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predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/ absolvire. 

 

ART. 15 

Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au 

absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică, pot să 

obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi 

recunoaştere a creditelor de studiu. 

 

ART. 16 

(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, 

pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite 

astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de 

calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite. 

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o 

altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare 

disciplinelor Didactica specializării (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite). 

 

ART. 17 

(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, 

pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la 

disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale. 

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o 

altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare 

pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. 

ART. 18 

(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor 

acorduri-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea psihopedagogică iniţială şi 

inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica 

pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui 

plasament/ stagiu de practică în cadrul programului Erasmus + (dovada studierii unor discipline 

echivalente celor din planul de învățământ pentru modulul psihopedagogic), perioadă certificată prin 

documentul Europass Mobilitate. 

(3) Cadrele didactice care dobândesc o a doua specializare pot desfășura practica pedagogică de 

specialitate în unitățile de învățământ în care sunt încadrate. 

(4) Foaia matricolă ce însoțește Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică, la 

disciplinele: Didactica specializării, Practică pedagogică, respectiv Didactica domeniului, se va 
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completa obligatoriu precizând explicit specializarea, respectiv domeniul pentru care candidatul a 

obținut certificarea. 

 

ART. 19 

Prezenta Metodologie se aplică pentru promoția anului universitar 2020 - 2021 

 

ART. 20 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din data de 11.02.2021, prin Hotărârea 

nr.108. 

 

 

 

Rector,                                                                                      Director al  D.P.P.D., 
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu                                                      lector univ. dr. Oana Gheorghe 
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 ANEXA 1 

 

F I Ș A 

de înscriere la examenul de Absolvire 

 al modului de pregătire psihopedagogică 

nivelul…… 

 
 

Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………………., 

CN.P…………………………........domiciliat(ă) în localitatea………………………………., 

Judeţul…………………………………………….. (sectorul)………………………………….., 

strada…………………………………..nr………………, 

bloc……….., scara……, etaj ….., apartament ……,  telefon   

………………………………………………, 

absolvent(ă) al (a) …………………………….....................,specializarea………………… 

promoţia…………………………….. vă  rog să aprobaţi înscrierea mea la: 

examenul de absolvire al modului de pregătire psihopedagogică, nivelul …..,  

sesiunea  IUNIE – IULIE 2021, 

Conducatorul portofoliului……………………………………………………………………., 

 

DECLARAŢIE: 

Mentionez că susţin examenul de absolvire (pentru prima dată) şi declar pe propria-mi 

răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 143 din legea 1/ 2011. Declar că prezenta 

lucrare nu este realizată prin mijloace frauduloase și sunt conștient(ă) că dacă se dovedeşte 

contrariul, diploma obţinută prin fraudă îmi poate fi anulată conform art. 146 din legea 1/ 2011. 
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Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal în vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din 

București: 

•     Datele de identificare ( numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric 

personal(CNP), datele menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa 

de domiciliu sau reşedinţă); 

•     Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea 

raporturilor contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional. 

• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail. 

• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională. 

• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional,  

• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line. 

• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocazia 

vizitelor/prezenţei dumneavoastră în sediile universităţii. 

  •       Înregistrarea audio-video a examenelor de finalizare de studii (licență, master, DPPD), doar 

în  scop academic, ca dovadă a desfășurării examenului. 

• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar 

urmat. 

• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii 

pe durata sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat. 

 

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus 

menționate necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-

line și informării mele. 

 Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția  persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

precum şi de conţinutul  informării  Universităţii  Naționale de Arte din București cu privire la aceste date 

(www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, 

utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe durata necesară atingerii obiectivelor 

academice. 

  

 

 

         Semnătura,                                Data, 

……………………………….. 
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INFORMARE DATE CU CARACTER PERSONAL 
 

Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin 

Budișteanu, nr.19, sector 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte 

din București 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: 

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

şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București 

(completare dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și 

eliberare documente universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență 

încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în 

vederea admiterii, etc); 

2)  în vederea  îmbuntătăţirii  modului  de  comunicare  cu  studenţii,  prin intermediul poştei 

electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor 

contractuale dintre dumneavoastră şi Universitate. 

3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice. 

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

acestora, universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră,  întrucât  

poate  fi  pusă  în  imposibilitatea  de  a respecta cerinţele reglementărilor speciale în 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 Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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  Universitatea Națională de Arte din București  este  obligatorie.  Pentru  exercitarea 

acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al 

Universițății Naționale de Arte din București,  care  va  înainta  solicitarea  dumneavoastră conducerii 

Universității. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 


