ANUL UNIVERSITAR
(Academic Year)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

MATRICULATION APPLICATION
FACULTATEA
(Faculty)
DOMENIUL
(Field)
SPECIALIZAREA
(Specialty)
ANUL (Year)

GRUPA (Group)

NUMELE ŞI PRENUMELE (cu iniţiala prenumelui tatălui)
(Surname and first name, with father’s first name initial)

CODUL NUMERIC PERSONAL
(National Identification Number)
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII
(Date and place of birth)
BI/CI: SERIA
NR.
ELIBERATĂ DE
(ID series
No
Issued by
STARE CIVILĂ
CETĂȚENIE
(Marital status)
(Citizenship)
NUMELE ȘI PRENUMELE PĂRINȚILOR (TUTORI –dacă este cazul)
(Parents’ name and first names; Tutors if applicable)

LA DATA DE
Issuance date)

T (Father)
M (Mother)

DOMICILIUL STABIL:
(Permanent residence)
Localitatea:
(City/Village)
Judeţul/sectorul
(District/County)
Str.
(Street)
Telefon
(Phone number)

E-mail

Cod postal
(Postal code)
Nr.
(No)

bl.

Sc

et.

ap.

DOMICILIUL PE TIMPUL STUDIILOR- CĂMIN/GAZDĂ
(Permanent residenresidence during the study period – hostel/rental)
Localitatea:
(City/Village)
Judeţul/sectorul
Cod postal
(District/County)
(Postal code)
Str.
Nr.
bl.
(Street)
(No)
Cămin Nr.
Camera Nr.
(Hostel No.)
(Room no.

Sc

et.

ap.

SITUAȚIA ȘCOLARĂ ( după caz: promovat, amânat, amânat excepțional, prelungire medicală a școlaritărții,
reluare studii, transferat, reînmatriculat, studii universitare efectuate anterior totale/parțiale)
STATEMENT OF ACADEMIC RECORD (according to the case: passed, deferredm exceptionally deferred,
on medical tuition extension, resuming studies, transferred, re-matriculated, previous academic studies
totally/partially completed).

Declar prin prezenta că am luat la cunoștință și voi respecta Regulamentele privind desfășurarea
activității profesionale a studenților, precum și cele privind comportarea studenților în spațiile de învățământ și
de cazare ale UTCB.
I hereby declare that I have been informed on and I shall comply with the Regulations concernng students’
professional activity and conduct within the teaching and accommodation areas on the UTCB premises.
Am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București colectează și prelucrează datele
cu caracter personal ale persoanelor fizice care doresc să se înscrie la studii universitare în cadrul Universității, sau
care sunt admise la studii universitare în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform
prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota
de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din
cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
Universității pot fi găsite si pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul
Universității Tehnice de Construcții București poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:
www.utcb.ro.
Declar că am semnat Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Universității
Tehnice de Construcții București.
I have taken note of and agree that UTCB collects and processes the personal data of the natural persons
who want to be registered or who are admitted to the university studies and ensures the rights of these people
according to the Regulation (UE) 679/2016 on the protection of natural persons with the regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, as subsequently amended and supplemented. The
information note regarding the processing of the personal data for the students is publicly displayed at the
secretariats within the university. Up-to-date information on the processing of personal data within the university can
be found on te university’s website www.utcb.ro. The one responsible for the protection of personal data within
UTCB can be found on the university’s website www.utcb.ro.
I hereby declare that I have signed the Agreement for the processing of personal data at the Technical
University of Civil Engineering Bucharest.

DATA COMPLETĂRII
(Fill-in date)

SEMNĂTURA
(Signature)

