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FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IAŞI 
 

EXPLICAŢII LA FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE, 
SESIUNEA IULIE 2016 

 
1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală) 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai pentru candidaţii români. 
9  Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru 
cetăţenii UE/ SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/ 
SSE). 
12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera 
numai documentul care atestă recunoaşterea/ echivalarea studiilor anterioare 
(document eliberat de DERD), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în 
străinătate sau pentru candidaţii străini. 
14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
15 Idem 13. 
 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este înregistrată ca operator 
de date personale având numărul 10463, scopul tuturor operaţiunilor de date 
personale fiind prestări de servicii ale universităţii pentru realizarea obiectului de 
activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. 

Prin transmiterea voluntară de către dumneavoastră a oricăror date personale 
sau informaţii, vă exprimaţi consimţământul pentru ca aceste date să fie colectate, 
înregistrate, stocate, prelucrate în bazele de date ale universităţii, precum şi 
transferate către organizaţiile faţă de care universitatea are obligaţii legale. 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi respectă toate obligaţiile 
legale care îi revin în legătură cu prelucrarea de date personale. Ca urmare, 
universitatea respectă toate drepturile care sunt prevăzute în favoarea 
persoanelor vizate de prelucrările de date personale de către Legea nr. 677/ 2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi 
anume: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie 
asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
şi dreptul de a se adresa justiţiei. În legătură cu exercitarea de către 
dumneavoastră a acestor drepturi, vă puteţi adresa Rectoratului universităţii la 
sediul său, str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, 700 050 Iaşi.  


