ACORD SCRIS
pentru interogarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)

Subsemnatul(a)

__________________________________________________________________________________________________,

CNP ________________________________________ domiciliat(ă) în _________________________________________, județul _______,
str. ______________________________________________, nr ______, bl. ______ ap. ______, posesor (posesoare) al (a) C.I. seria ______ ,
nr. ________________, eliberat de _____________________________________,

absolvent al Liceului _______________________

____________________________________________________________________ din ____________________________, județul _____,
filiera ________________________, profil ____________________________, specializare______________________________________
cu examen de bacalaureat promovat în sesiunea 2019-2020, în baza art. 5 din Legea 677/2001, declar că sunt de acord cu interogarea Sistemul
Informatic Integrat al Învăţământului din România, în vederea preluării datelor mele personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat, în
conformitate cu art. 12, alin. 2 din O.M.E.N.C.S. nr. 3.107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017.
Am luat la cunoștință de faptul că, în vederea înmatriculării, am obligaţia de a depune diploma de bacalaureat în original/atestatul de
echivalare a studiilor în original până la data de ______________________, dată stabilită pentru confirmarea locului ocupat în urma
concursului de admitere organizat de Facultatea de _____________________________________________, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, în sesiunea ______________ 2019.
Potrivit prevederilor Legii 677/2001, prin semnarea prezentului acord, candidatul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal
şi este de acord ca Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ___________________ să prelucreze datele furnizate prin acest
document în scopul de educaţie şi cultură. Refuzul candidatului de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către
Universitate/Facultate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor specifice cu Universitatea şi nu este imputabil instituţiei.
Conform Legii 677/2001, candidatul beneficiază de dreptul de acces de intervenţie asupra datelor cu caracter personal și dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, candidatul se poate adresa conducerii Universităţii/Facultăţii printro cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, candidatului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre candidat sunt incorecte, candidatul este rugat să informeze Comisia de Admitere a Facultății cel mai
scurt timp posibil.
Semnătura candidatului: _____________________________________
REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT:

Liceul care a organizat examenul de bacalaureat: _____________________________________________________ ,din ________________
Media generală a examenului de bacalaureat*: ______________________________________________________________
Notele obținute la examenul de bacalaureat*:
Limba și literatura română (scris): ____________________________________________________________________
Limba și lieratura maternă (scris): _____________________________________________________________________
Proba obligatorie a profilului (Matematica/Istorie**): _________________________________________________________
Proba opțională (Fizica/Chimie/ Biologie/Informatica/Geografie/ Filosofie/
Logica și argumentare/ Economie/ Psihologie/ Sociologie**)

____________________________________________

Subsemnatul _______________________________________________________, declar că am luat la cunoștință și certific rezultatele
examenului de bacalaureat transcrise în prezentul acord și înțeleg să mi le asum ca note pentru participarea mea la concursul de admitere
organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ______________________________.

Sibiu, la _______________

_______________________________________
(semnătura persoanei pentru care s-a făcut interogarea)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsemnatul(a) _____________________________________________________confirm corectitudinea notelor transcrise în prezentul acord.
(Numele și prenumele persoanei care a făcut interogarea SIIIR)

__________________________________________________
(Semnătura persoanei care a făcut interogarea SIIIR)

_____________
*Notele se transcriu în cifre și în litere.
**Se va specifica disciplina.

