
 

Aprobat, 

Decan ____ 

 

Domnule Decan, 

 

Subsemnatul ....................................................................................................................,  

                                                          (nume, inițiala tatălui, prenume) 

cu domiciliul în 

............................................................................................................................. 

……………………………......., identificat prin C.I., seria ......., nr. ............................, având 

C.N.P. ........................................................, absolvent(ă) al Facultății de 

......................................................................, specializarea 

........................................................., promoția ...................................., prin prezenta vă rog a-

mi aproba înscrierea la examenul de licență/disertație în sesiunea din luna ………………….. 

a anului universitar 2019/2020. 

 

În timpul susținerii online a examenului de licență/disertație, declar că voi utiliza 

exclusiv următoarele mijloace tehnice:  

..................................................................................................................................................... . 

 

Declar că am luat la cunoștință mă oblig să respect obligațiile prevăzute în 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație 

în Universitatea Politehnica Timișoara și în Procedura pentru derularea on-line a examenelor 

de licență/diplomă și disertație pentru anul universitar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea 

Senatului nr. 109/14.05.2020.  

Cunosc și îmi asum responsabilitatea ca în cazul nerespectării oricăreia dintre 

condițiile enunțate la art. 8, 9 și 101 din Procedura enunțată, examenul va fi întrerupt și 

se va notifica fraudarea acestuia. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Prin susținerea online a examenului, subsemnatul cunosc și îmi dau expres 

consimțământul ca pe întreaga durată a comunicării în direct voi fi monitorizat audio și video 

                                                           
1 Art. 8. (1) Înainte de începerea examenului, candidatul are obligația să se identifice prin prezentarea în fața camerei video a cărții de 

identitate sau a carnetului de student și să transmită în direct, prin intermediul camerei video/laptopului, spațiul în care acesta va susține 

examenul. 

(2) Membrii comisiei se vor asigura că în spațiul respectiv nu există alte mijloace de comunicare/transmitere/accesare date și informații decât 

cele utilizate de candidat în timpul examenului și nici alte mijloace de informare (indiferent de tipul acestora). Pentru exercitarea acestei 

obligații membrii comisiei îi pot solicita candidatului atât înainte cât și în timpul examenului clarificări cu privire la obiectele care ar prezenta 
indicii rezonabile că pot fi mijloace de informare. 

Art. 9. Examenul se desfășoară exclusiv în direct, nefiind premisă înregistrarea susținerii de către student și transmiterea înregistrării 
membrilor comisiei. 

Art. 10. (1) În timpul examenului, candidatului îi este interzis să dețină asupra sa sau în spațiul în care susține examenul alte mijloace de 

informare și comunicare, cum ar fi: alte dispozitive electronice de comunicare și transmitere date decât cele declarate și folosite în timpul 
examenului, ceas, telefon, cărți, cursuri, notițe sau alte materiale a căror deținere în timpul examenului nu a fost aprobată expres. 

(2) Se interzice în timpul susținerii de către candidat a examenului on-line: 

- prezența/accesul altei persoane în locul în care candidatul susține examenul; 
- comunicarea cu altă persoană în afara membrilor comisiei; 

- partajarea ecranului de către candidat (share screen) cu alte persoane în afara membrilor comisiei; 

- părăsirea de către candidat a spațiului în care susține examenul; 

- întreruperea examenului; 

- orice alte activități care pot conduce la fraudarea examenului. 

 



de către membrii comisiei de examen, fiindu-mi înregistrate prin intermediul camerei web, 

prelucrate și stocate imaginea, vocea și spațiul în care susțin examenul. 

De asemenea cunosc faptul că susținerea lucrării de licență/diplomă sau disertație 

(proba nr. 2), este publică (conform art. 13 (3) respectiv art. 18 (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul 

nr. 6125/2016). În acest sens îmi dau expres consimțământul cu privire la faptul că pe 

platformă se pot înregistra în limita locurilor disponibile și pot viziona prezentarea terțe 

persoane interesate. Aceste persoane nu au dreptul să înregistreze prezentările la care participă 

și nu vor putea obține de la universitate o copie a înregistrării acestora.  

Cunosc de asemenea faptul că acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal este 

necesară în executarea contractului de studii și respectării de către părți a obligațiilor legale și 

contractuale aplicabile pentru susținerea examenelor de licență/disertație, fiind o măsură 

rezonabilă, adecvată și necesară în scopul asigurării obiectivității, corectitudinii și legalității 

procesului de examinare, respectiv necesară și adecvată pentru a preveni orice tip de fraudă. 

De asemenea, am luat la cunoștință că Universitatea Politehnica Timișoara va prelucra, 

prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal2, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679, că am înțeles drepturile și obligațiile esențiale referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi îmi exprim expres consimțământul ca Universitatea Politehnica Timișoara 

să prelucreze datele mele cu caracter personal puse la dispoziție cu ocazia susținerii 

examenului de licență/diplomă și disertație în regim on-linei. 

 

Prezenta cerere a fost completată în întregime și semnată de subsemnatul semnatar și îmi 

asum în exclusivitate responsabilitatea pentru realitatea și corectitudinea datelor completate.  

 

Data ............................................. 

Nume, prenume,................................... 

Semnătura ..................... 

 

                                                           
 

                                                           
2 Categoriile de date ce sunt supuse prelucrării, fără a avea caracter exhaustiv, sunt următoarele: nume, prenume, CNP, serie şi număr de 

carte de identitate, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesia, locul de muncă, formarea profesională, situație militară, 

date personale ale membrilor de familie, date privind contul bancar, situația medicală, informații cu privire la studiile efectuate/absolvite, 

note/medii obținute pe parcursul studiilor, număr de telefon, adresă de e-mail, imagine, vocea şi imaginea participanţilor la procesul de 

organizare și susținere a examenelor de licență/diplomă și disertație în regim on-line, precum și locul (spațiul privat al studentului) în care 

susține examenul şi discuţiile pe chat. 


