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OPIS DOSAR DE ÎNSCRIERE
la examenul național de dietetician autorizat
Centrul UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Număr înregistrare___________/_____________________
DATE DESPRE CANDIDAT
NUME_____________________________PRENUME__________________________Telefon_______________
CNP___________________________Email ________________________ Județul de rezidență_____________
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DOCUMENTE solicitate candidaților la examen
Cerere de înscriere la examen semnată de către candidat (semnătură electronică sau
document semnat în original și scanat) – Anexa 2
Xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele
și prenumele candidatului, precum și data nașterii)
Copia după titlul oficial de calificare în nutriție și dietetică (diploma de licență),
conform art. 5, alin 2, din Legea 256/2015
Dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu
dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii 256 sau copie după diploma
de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite) - Anexa 6
Copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de
numele înscris în diploma de licență (dacă este cazul)
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv
confidențialitate datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general
privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 4).
Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le
vor fi respinse dosarele de examen – Anexa 3
Dovada achitării taxei de înscriere la examen (taxă ce va fi stabilită de Consiliul Național al
CDR și va fi anunțată pe site-ul CDR cu cel puțin 60 de zile înainte de examen)
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PRECIZĂRI
a) Fiecare candidat va primi un număr de înregistrare.
b) Toate documentele și anexele (cu antet oficial CDR) se vor trimite în format electronic în format PDF (pe
adresa de email care va fi anunțată de fiecare universitate) denumite după cum urmează:
1.Nume_Prenume_Cerere
2.Nume_Prenume_CI
3.Nume_Prenume_Diploma Licența ND
4.Nume_Prenume_Dovada Practica SAU Nume_Prenume_Diploma Master
5.Nume_Prenume_Dovada schimbare nume
6.Nume_Prenume_Declaratie consimțământ
7.Nume_prenume_Dovada achitare taxa
c) La trimiterea dosarului prin poșta electronică, subiectul mail-ului trimis trebuie să conțină denumirea:
Dosar_inscriere_Nume_Prenume candidat
d) Comisia de examen primește dosarul de candidatură, analizează documentele depuse de candidați și
înregistrează dosarele care îndeplinesc cerințele prevăzute în Metodologia de desfășurare a examenului
național de dietetician autorizat la Art. 5 alin. 3.
e) La primirea dosarului de candidatură, Comisia de examen va aduce la cunoștința candidatului, prin
intermediul datelor de contact specificate în Fișa de înscriere a candidatului, corectitudinea întocmirii
dosarului.
f) Contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de examen de respingere a dosarului de candidatură se fac în
scris, iar soluționarea contestațiilor în intervalul prevăzut în Calendarul pentru desfășurarea examenului de
autorizare a dieteticienilor.
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g) După expirarea termenului de depunere a candidaturilor precum și a termenului de soluționare a
eventualelor contestații, Comisia de examen încheie un Proces Verbal, în dublu exemplar, cu lista de
candidați.
h) Listele de candidați vor fi afișate pe website-urile instituțiilor organizatoare, cu păstrarea confidențialității
privind identitatea.
i) Rezultatele obținute în urma examenului vor fi atribuite numărului de înregistrare aferent fiecărui candidat,
cu păstrarea confidențialității privind identitatea și publicarea lor pe website-urile instituțiilor
organizatoare.
j) Taxa de înscriere nu se returnează.
Verificat la depunerea dosarului
Secretar comisie examinare

Data
___________________________

