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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ DE EVALUATORI DE LA A.C.B.S. 

 

 

DATE PERSONALE 

 

Numele (inclusiv numele înainte de 

căsătorie) și prenumele: 

 

 

 

 

B.I. / C.I. seria __ __ nr. __ __ __ __ __ __ , 

eliberată de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

la data de __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Domiciliul stabil (din B.I. sau C.I.): 

 

 

Date de contact 

Mobil: 

 

 

 

Telefon fix: 

 

 

 

E-mail: 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că  

 Nu am antecedente penale  

 Am antecedente penale; detalii ________________________________________ 

 

DATE ACADEMICE 

 

Instituția unde sunteți cadru 

didactic titular 

 

Gradul didactic  

Funcția (dacă este cazul)  

Domenii de competențe  

 

 

 

Studii de doctorat în domeniul  

Titlul de doctor obținut în anul  
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DATE DESPRE STUDIILE EFECTUATE SAU ÎN CURS DE EFECTUARE 

1. Studii universitare de licență 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 

 

2. Alte studii universitare de licență 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 

 

3. Studii universitare de masterat 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 

 

4. Alte studii universitare de masterat 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 

 

5. Studii universitare de doctorat 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 

 

6. Alte studii 

Universitatea: 

Facultatea: 

Specializare: 
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Enumerați activitățile de cercetare științifică / artistice în care ați fost implicat/-ă: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ . 

 

În baza art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, îmi exprim consimțământul expres referitor la: 

a) furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor cu caracter personal către 

alte autorități sau instituții publice, în vederea bunei desfășurări a activității de evaluare. 

b) preluarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor cu caracter personal, de 

la alte autorități sau instituții publice, în vederea bunei desfășurări a activității de evaluare. 

Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ, 

beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de Art. 326 din Codul 

Penal pentru falsul în declarații, că toate datele și informațiile din formularul de înscriere la 

concurs sunt reale 

 

 

 

 

Data __________________   Semnătura _________________________ 

 

 


