Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
5 noiembrie 2018
Încheiat astăzi, 5 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 20 de membri (dintre care 1 student).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Diverse
2. Întâlnire cu reprezentanții Biroului pentru protecția datelor personale din
Universitatea din București
1. Diverse
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu cu o scurtă
informare privind participarea la Viena – cu șanse mari de a primi Marele Premiu al Uniunii
Europene pentru Literatură – a doamnei profesor dr. Ioana Pârvulescu (deţinătoarea
Premiului Uniunii Europene pentru Literatură în anul 2013), la EUPL Writing Contest, o
competiție la care participă 36 de concurenţi din 26 de ţări.
În continuare, este invitat să ia cuvântul dl. conf. univ. dr. Gheorghe Ardelean, pentru o
scurtă informare referitoare la premiile obținute de studenții Facultății de Litere la Colocviul
internațional universitar „Lucian Blaga”, ed. a VI-a (XX), organizat de Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu (26 – 27 octombrie 2018).
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, urmează la cuvânt cu o prezentare a
Conferinței internaționale în Studii Culturale şi Științele Comunicării, cu tema Fericirile;
Căile lor / Happiness; Its Ways / Bonheurs; Leurs Voies, ce va fi organizată în cadrul
Departamentul de Științe ale Comunicării al Facultății de Litere, în zilele de 9 şi 10 noiembrie
2018.
Domnul Decan prezintă situația negativă înregistrată la alegerile studențești organizate
pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul FL și în Senatul UB, în turul I,
când a apărut situația de vot electronic multiplu și suspiciunea de fraudă.
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, solicită acordul membrilor Consiliului FL
pentru ca două cadre didactice din cadrul Departamentului de Lingvistică – dna prof. univ. dr.
Ariadna Ștefănescu și dna conf. univ. dr. Isabela Nedelcu – să poată preda în anul universitar
2018-2019 în cadrul Școlii Doctorale de Arhitectură a Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”, în regim de plata cu ora. Propunerea este validată cu unanimitate.
2. Întâlnire cu reprezentanții Biroului pentru protecția datelor personale din
Universitatea București
Din partea Biroului pentru protecția datelor personale din Universitatea București, este

invitat să ia cuvântul domnul Dan Iordache, pentru o scurtă prezentare cu privire la politica
UB cu privire la protecția acestui tip de date.
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) – RGPD, Universitatea din București este un operator. În consecință, Universitatea
din Bucureşti este obligată să furnizeze persoanelor vizate o „informare privind
confidențialitatea” pentru a le face cunoscut scopul prelucrării datelor personale.
Mai multe detalii se pot vedea ȋn documentul Politica privind protecția datelor, postat la
adresa:
https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/07/Politica_UB-privindprotectiadatelor.pdf.
Prelucrările desfășurate ȋn cadrul activităților educaționale trebuie sǎ respecte principiile
de protecție a datelor cu caracter personal. Conform principiului privind integritatea şi
confidențialitatea, cadrele didactice trebuie să prelucreze datele într-un mod care să asigure
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva accesului
neautorizat şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de
măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare:
- transmiterea datelor cu caracter personal prin intermediul e-mail-ului sǎ se facă folosind
exclusiv adresa de e-mail alocată de către Universitatea din Bucureşti și nu prin intermediul
unor adrese de e-mail personale;
- în cazul în care sunt transmise prin intermediul e-mail-ului informații către un număr
mare de destinatari care nu se cunosc între ei, adresele de e-mail ale acestora trebuie sǎ fie
trecute la „bcc:” și nu la „to:”;
- sǎ nu fie utilizate pentru transmiterea de date cu caracter personal servicii de tip cloud
(exemplu: WhatsApp, Facebook ș.a.m.d.);
- nu trebuie afișate sau publicate date cu caracter personal aparținând unei persoane fără a
exista un criteriu legal (exemplu: consimțământ, contract, obligație legală);
- ȋn cazul afișării sau publicării, trebuie ca datele sǎ fie retrase ȋn momentul ȋn care
prelucrarea și-a atins scopul sau la sfârșitul perioadei estimate pentru desfășurarea prelucrării;
- în cazul în care sunt transmise prin intermediul e-mail-ului documente ce conțin date cu
caracter personal, acestea trebuie sǎ fie criptate, iar parola folosită pentru criptare trebuie
trimisă prin alt mijloc de comunicare etc.
Mai mulți profesori din Consiliu au adresat diverse întrebări dlui Dan Iordache, pentru a
înțelege mai bine politica de confidențialitate în privința datelor personale, precum și felul în
care ea trebuie să fie respectată în cazul contactului direct cu studenții.
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, declară ședința închisă.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

