
INFORMARE  
PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR 

DIDACTICE 

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, desfășurate pe parcursul 
concursurilor pentru ocupare a posturilor didactice din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sunt în acord cu prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 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 protecţia datelor). 

Termeni și definiți 

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau 
identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, 
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea. 

  n im  m n  – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de 
ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o 
acţiune fără ec ivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate. 

Cookie – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP 
cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și 
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui 
utilizator de pe care se accesează Internetul.  

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: 
Internet Explorer, C rome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși 
sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe  ard-disk-ul utilizatorului).  



Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai 
mult, durata de existență a unui cookie este determinată; te nic, doar webserverul care 
a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce 
pe website-ul asociat webserverului respectiv. 

Operator – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victro Babeș” din Timișoara, numită 
în continuare UMFVBT, care prelucrează date cu caracter personal, conform legislației 
în vigoare și prezentei politici. 

Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă 
consimțământul pentru accesarea platformei Zoom , conform politicilor operatorului. 

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveg ere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Principiile c nfidențiali  ții 

Politica de confidențialitate a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara se întemeiază pe următoarele principii: 
 
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, ec itabil și 
transparent. 
 
2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și 
legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. 
 
3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este 
necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 
 

4. Datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează ori de căte ori este 
necesar. 
 

5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea 
numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. 
 
6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu 
caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri 
te nice sau organizatorice corespunzătoare. 
 

7. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate conținuturile, frazele și 
intrările adăugate în rețea. 
 
8. Utilizatorii nu vor utiliza platforma într-un mod care poate constitui o încălcare a 
legilor. 
 



9. Utilizatorii nu vor înregistra conținut sau alte informații ce conțin date cu caracter 
personal și care să fie folosite ulterior în alte scopuri decât cele care au fost declarate în 
scopul prelucrării. 
 

10. Platforma nu va fi utilizată într-un mod care încalcă drepturile altor persoane sau 
legi. 
 
11. Utilizatorii nu promovează sau fac publicitate de produse sau servicii în scop de 
marketing. 
 
12. Toate informațiile, datele, textul, software-ul, grafica, comentariile, videoclipurile, 
mesajele sau orice alte materiale prelucrate prin utilizarea platformei, sunt proprietatea 
operatorului. Utilizatorul este responsabil pentru datele transmise. 
 

13. Utilizatorul înțelege și s-a familiarizat cu cerințele te nice necesare pentru utilizarea 
serviciului și nu are obiecții cu privire la acesta. Utilizatorul este conștient de riscuri și 
amenințări legate de transmiterea electronică a datelor. 
 

14. Utilizatorul înțelege că UMFVBT a asigurat o adresă de email a cărei mod de 
folosire este strict în responsabilitatea utilizatorilor. 
 

15. Operatorul își rezervă dreptul de a accesa conturile clienților în scopuri te nice și 
administrative și din motive de securitate. Informațiile obținute într-o astfel de manieră 
nu pot fi prelucrate sau puse la dispoziția niciunui terț decât dacă este necesar pentru a 
proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau în scopul intereselor legitime urmărite 
de operator sau de o parte terță. 
 

16. UMFVBT nu va fi răspunzător pentru daunele suferite de utilizator sau de oricare 
altă terță parte din cauza nefuncționării contului de utilizator sau în caz de ilegalitate sau 
din alte motive care decurg din utilizarea defectuoasă a serviciilor oferite. 
 
17. UMFVBT nu garantează compatibilitatea serviciilor oferite cu software-ul deținut de 
utilizator. Utilizatorul va purta responsabilitatea pentru alegerea și consecințele care 
urmează de la utilizarea anumitor programe software. 
 

18. Datorită complexității transmiterii datelor pe distanțe lungi, nu există posibilitatea de 
a asigura securitatea, accesibilitatea și continuitatea absolută a serviciului furnizat. 
 
19. UMFVBT nu își asumă nicio răspundere în special pentru: 

a. tulburări de accesibilitate a serviciilor oferite care nu sunt cauzate de site-ul 
UMFVBT; 
b. daune provocate de utilizator sau de orice altă persoană sau entitate și care 
are ca urmare imposibilitatea accesării serviciului furnizat; 
c. daunele care rezultă datorită imposibilității de a folosi serviciile oferite, inclusiv 
daunele suferite efectiv, pierderea profiturilor / beneficiilor preconizate, pierderea 
datelor, deteriorarea sau defectarea calculatorului, costurile ec ipamentelor și 
software-ului. 
 



Temeiul juridic al prelucr rii da el r cu caracter personal  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, în mod legal, în conformitate cu prevederile 
legislative în vigoare, repectiv: 
 

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

învăţământul superior, formă consolidată; 

 Regulament pentru ocuparea posturilor didactice și de ceretare din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin 

Hotărârea Senatului nr.4/17694/28.11.2019; 

 Regulamentul Uniunii Europene 679/2016. 

 
Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter 
personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:  

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:  

 

 

Descriere prelucrare Prelucrare Criteriu GDPR (Articolele 6 și 9) 

Prelucrarea datele cu caracter personal 
din dosarul de concurs 

Art.6(1)b, „demersuri la cererea persoanei 
vizate înainte de înc eierea unui contract”. 

Prelucrarea informaţiilor din categoriile 
speciale (de exemplu, informații referitoare 
la starea dumneavoastră de sănătate sau 
handicap) 
 

Art.9(2)b, „exercitarea unor drepturi 
specifice ale operatorului sau ale 
persoanei vizate în domeniul ocupării forţei 
de muncă şi al securităţii sociale şi 
protecţiei sociale”. 
 

Universitatea poate înregistrara video 
probele de concurs susţinute on-line 
 

Art.6(1)a, „persoana vizată şi-a dat 
consimţământul explicit pentru prelucrarea 
acestor date cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice”. 
 

Transmiterea anumitor informații către 

instituțiile statului 

Art.6(1)c, „prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligaţii legale 
care îi revine operatorului”. 
 

Ȋnregistrări video realizate prin sistemul de 
supraveghere cu circuit închis 
 

Art.6(1)c, „prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligaţii legale 
care îi revine operatorului”. 
 



 um c lec  m/prelucr m inf rmații de pre dumneav a  r  

Informațiile de natură personală sunt furnizate Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara  de către candidat  pentru ocuparea unui post didactic 

vacant prin depunerea dosarului de concurs pentru înscrierea la unul din concursurile 

organizate de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

Datele din dosarul depus se transmit la: Directia Resurse Umane - Compartimentul 

Evaluare Profesională și Concursuri, Oficiul Juridic al Universităţii, Comisia de Evaluare 

a Standardelor Minimale și Comisia de concurs. Accesul la datele personale ale 

cadidatului este limitat numai la angajații Universității cărora le sunt necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu. 

Ȋn cazul în care probele de concurs se desfășoară on-line, pentru a exista dovada 

susţinerii acestora, Universitatea poate înregistra video proba respectivă, cu 

consimțământul candidaților și a comisiei de concurs. 

Pentru transparența concursului, situația candidaților (curriculum vitae, fişa de verificare 

a îndeplinirii standardelor minimale, lista de lucrări, rezultat) va fi afișată pe pagina web 

a concursului din cadrul www.umft.ro, precum și pe pagina web a Ministerului Educației 

și Cercetării www.edu.ro, conform legislației în vigoare 

Pentru candidații selectați, Universitatea va transmite o informare separată privitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, ce va cuprinde prelucrările de date 
suplimentare necesare atât la înregistrarea ca angajați, cât și pe parcursul derulării 
contractului de muncă. 

Ca eg rii de inf rmații prelucrate despre dumneav a  r  

În funcție de postul didactic scos la concurs, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara prin Direcția Resurse Umane, poate să colecteze și să 
prelucreze date cu caracter personal din următoarele categorii: 
 

 Identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr carte de identitate/pașaport, 
semnătura, șamd); 

 Contact (adresă, telefon, e-mail, șamd); 
 Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara, șamd); 
 Familie (stare civilă, nume și prenume părinți, nume și prenume soţ/soţie, șamd); 
 Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări, șamd); 
 Educaţie (diplomă liceu, facultate, specializare, șamd); 
 Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi, șamd); 
 Înregistrări audio și/sau video. 

 

Pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Universitate pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu 
caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţând îndeplinirea condiţiilor 
legale de prezentare la concurs. 

http://www.umft.ro/
http://www.edu.ro/


Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile 
contractuale și legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi 
naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii.  
 

Vom indica, în mod clar, fiecare destinatar de date, dacă acesta este cunoscut în 
momentul inițierii prelucrării. Destinatarii informaţiilor cu caracter personal pot fi: 
Ministerul Educaţiei și Cercetării, CNATDCU, UEFISCDI sau alte autorităţi naţionale. 
 

 

 um pr  ej m inf rmațiile c nfidențiale c lec a e 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în 

formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii 

sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului 

autorizat. 

În cazul în care folosim persoane împuternicite iar datele prelucrate de acestea 

identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm contractual că acestea 

implementează măsuri te nice și organizatorice de protecţie a datelor. 

 

L cația de    care și dura a de stocare 

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe ec ipamente situate în 
cadrul Universității de Medicină și Framacie „Victor Babes” din Timișoara. Pentru 
perioade limitate de timp, datele pot fi stocate și de către angajaţii Universitaţii, în 
documente electronice stocate pe diferite echipamente sau pe documente în format 
letric. 
  
Datele cu caracter personal ale candidaților selectați sunt transferate în dosarul 
angajatului și se supun prevederilor legale în vigoare referitoare la dosarele de personal 
ale angajaților. 
 

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în 

conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Universitaţii și a celor mai 

bune practici din acest domeniu. 

 

Drepturile utilizatorului 

Prezenta notă conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în 
cele ce urmează: 
 
1. Dreptul de inf rmare și acce  la da e cu carac er per  nal, în temeiul căruia se 
poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter 



personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și 
scopurile prelucrării acestora; 
 
2. Dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri 
nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, 
care sunt incomplete; 
 
3. Drep ul la ș ergerea da el r (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate 
obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul 
din următoarele motive: 
 a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 
 b) utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru 
prelucrare; 
 c) utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în 
ceea ce privește prelucrarea; 
 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; 
 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii 
societății informaționale. 
 
4. Dreptul la restricți narea prelucr rii poate fi exercitat în următoarele situații: 
 a) atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite 
verificarea corectitudinii acestora; 
 b) prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în 
sc imb restricționarea prelucrării acestora; 
 c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; 
 d) atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară 
în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează 
drepturile legitime ale operatorului. 
 
5. Drep ul la  p ziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu 
caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în 
care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei 
sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime 
urmărite de noi sau de o terță parte.  
În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și 
imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, 
sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 
în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop 
marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în 
acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată 
de marketingul direct. 



 
6. Dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu 
caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat 
în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în 
condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este 
efectuată prin mijloace automate. În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal 
care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 

M dific ri ale inf rm rii privind c nfidențiali a ea da el r 

 
Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură 

personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările 

Autorităţii de supraveg ere se sc imbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca 

această informare privind confidenţialitatea datelor să se sc imbe și ea.  
 

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare 

acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va 

fi disponibilă pentru consultare pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara la adresa www.umft.ro/protectia-datelor/. 

 

Contact 
 
Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, 
te poți adresa cu cerere scrisă:  
 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Pța Eftimie 
Murgu, nr. 2, 300041, Timișoara 
Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal rpd@umft.ro 

 
În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal 
de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne. 
 
În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal operatorul nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți 
adresa autorității de supraveg ere a prelucrării datelor cu caracter personal. 
 

Autoritatea Națională de Supraveg ere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal din România are sediul în București, bd. Gen. G eorg e Mag eru nr. 
28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336. 
 

http://www.umft.ro/protectia-datelor/
mailto:rpd@umft.ro

