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Între: 

reprezentată prin Rector: prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, în calitate 

de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 

fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi de prof./conf. univ. dr.  

............................................... din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC 

şi 

.................................................................................................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................... 

fiul(fiica) lui ........................................ şi al .................................., domiciliat(ă) în localitatea .................................... str. 

...................................... nr.........., bl........, sc........., ap.........., județul/sector ......................, CNP.............................., legitimat cu C.I. 

seria ........... nr. ....................... eliberat de ............................................. la data de .......................................,în calitate de 

regim finanțare de la buget  / regim cu taxă , forma de învățământ: cu frecvență  / cu 

frecvență redusă , conform rezultatelor admiterii 2020, domeniul de studii    doctorale 

__________________________________________________________________________  la  

Facultatea __________________________________________________________,                                                                                          

denumit în continuare DOCTORAND 

Având în vedere prevederile Regulamentului UE 2016/679 raportat la art.168 alin.9 din legea nr.1/2011, 

a intervenit următorul act aditional la contract: 

Se completează art.4 alin.4 din contractul de studii doctorale cu un nou paragraf privind acordul studentului-

doctorand pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia publicării tezei de doctorat finalizate şi 

sustinute public, sens în care alin.4 va avea următorul continut începând cu data semnării prezentului act -aditional: 

Potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 2016/679, prin semnarea prezentului contract 

DOCTORANDUL îşi manifestă consimțământul privind furnizarea datelor cu caracter personal şi este de acord ca 

UNIVERSITATEA să prelucreze datele furnizate prin acest contract şi din procedura de admitere, în scop de educație şi 

cultură, conform Anexei privind informarea și consimțământul DOCTORANDULUI pentru prelucrarea datelor 

personale. În acest sens, pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la 

transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de 

distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pentru a beneficia de reducere 

transport auto pe raza municipiului Braşov, DOCTORANDUL este de acord în mod expres cu prelucrarea, inclusiv 

transferul, datelor personale către autoritățile de profil pentru a se demonstra statutul său de student înmatriculat.

De asemenea, pentru situația în care DOCTORANDUL va fi beneficiar al unei mobilități externe, acesta este de acord cu 

transferul datelor cu caracter personal la instituția de învățământ superior parteneră în cadrul mobilității. Refuzul de a 

furniza datele cu caracter personal enumerate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice cu 

UNIVERSITATEA şi nu este imputabil acesteia. 

Având în vedere caracterul de document public al tezei de doctorat, conform art.168 alin.9 din Legea nr.1/2011, în 

conditiile art.22 din HG nr.681/2011 raportat la prevederile Regulamentului UE 2016/679, DOCTORANDUL este de 

acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv numele şi prenumele integral, de către UNIVERSITATE și 
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instituțiile abilitate conform legii  în scopul declarat publicarea tezei de doctorat în orice formă, conform prevederilor 

legale.  

Potrivit prevederilor legale în vigoare, DOCTORANDUL beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiției pentru protecția datelor personale, cu 

excepția dreptului de a fi uitat/de a se şterge datele personale din evidențele UNIVERSITĂȚII, și cu excepția dreptului 

de anonimizare a numelui la publicarea tezei. Pentru exercitarea acestor drepturi, DOCTORANDUL se poate adresa cu 

o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea UNIVERSITĂȚII. De asemenea, DOCTORANDULUI îi este recunoscut 

dreptul de a se adresa justiției. 

DOCTORANDUL poartă toată răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate și are obligația de a contacta 

UNIVERSITATEA în cazul furnizării unor date personale incorecte, pentru a remedia orice eroare sau date de asemenea 

natură, precum și în cazul oricărei modificări a acestor date personale. 

Se completează art.4 alin.6 din contractul de studii doctorale cu un nou paragraf – lit.j) privind acordul 

conducătorului ştiințific pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia publicării tezei de doctorat 

fibnalizate şi sustinute public, sens în care art.4 alin.6 lit.j) va avea următorul continut începând cu data semnării 

prezentului act-aditional: 

 j)de a nu se opune, indiferent de motivele personale, publicării datelor personale – nume şi prenume integral – cu 

ocazia publicării tezei de doctorat în orice formă, conform prevederilor legale, de către UNIVERSITATE și instituțiile 

abilitate conform legii, având în vedere că după sustinerea publică teza de doctorat coordonată este document public . 

 

Restul clauzelor din contractul de studii, inclusiv cu modificările aduse prin alte acte aditionale, rămân neschimbate. 

Prezentul act aditional la contractul de studii doctorale conține 2 (două) pagini şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, 

dintre care un exemplar pentru DOCTORAND şi un exemplar pentru IOSUD. 

 

Prof. univ. dr. ing. 

Semnătura__________________________ 

 

Prof. univ. dr. 

Semnătura__________________________

 

Prof./Conf. univ. dr. _____________________ 

Semnătura__________________________  

Nume Prenume _____________________  

Semnătura________________________

Jr. 

Semnătura__________________________  

 

 


