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CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

NR.____________din __________ 

 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti ( UNEFS), Strada 

Constantin Noica, nr. 140, Bucureşti, cod fiscal 4267192 cont nr. 
RO42RNCB0077050253860001 reprezentată de Rector prof.univ.dr. FLORIN PELIN în 
calitate de reprezentant legal al Instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat 
(IOSUD), 

Dl / D-na 
prof.univ.dr.______________________________________________________, în calitate de 
conducător de doctorat, CNP________________________________________   

şi 

Dl / D-na ________________________________________________________________, 
posesor al CI seria_____nr._________, 
CNP________________________________________, 
înmatriculat la studii universitare de doctorat la UNEFS în calitate de student doctorand, au 
convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl reprezintă Programul de studii doctorale oferit de  Universitatea 
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, în domeniul de studii : Știința sportului 
și Educației fizice. Aria tematică:Activităţile motrice - resurse prioritare pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea performanţelor umane. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul se încheie pe durata efectuării de către doctorand a studiilor universitare de 
doctorat, perioada 01 octombrie 2018- 30 septembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

IV. DREPTURILE PĂRŢILOR 

Art. 4.1. Drepturile doctoranzilor  
Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are 
dreptul: 
 a) în cazul studentului – doctorand admis pe locurile bugetate, să beneficieze de gratuitatea 
învățământului pentru numărul de locuri finanțate de la buget și pe durata studiilor 
universitare de doctorat prevăzute de lege; 
b) să beneficieze de sprijinul, coordonarea şi îndrumarea conducătorului de doctorat, precum 
şi a comisiei de îndrumare; 



    c) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare 
din cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de 
doctorat; 

d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale universității potrivit prevederilor Codului 
studiilor doctorale, Cartei universitare UNEFS şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a studiilor  universitare de doctorat; 

e) să fie membri în asociaţii profesionale care să-i reprezinte şi să le susţină drepturile în 
mediul universitar şi să solicite recunoaşterea acestor drepturi de către Universitate, în măsura 
în care aceste asociaţii nu încalcă prevederile regulamentelor UNEFS;  

f) să obţină burse în conformitate cu prevederile legale şi ale Senatului UNEFS: 
g) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii 

doctorale, laboratoarele și Centrul de cercetări interdisciplinare (CCI)din cadrul UNEFS, 
pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 
h) să opteze în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare 
avansate puse la dispoziţie de școala doctorală proprie sau de către alte școli doctorale; 

    i) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul propriului IOSUD sau din cadrul 
unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu  
UNEFS; 

 j) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale în cadrul politicilor de parteneriate 
şi colaborări ale IOSUD – UNEFS; 

    k) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese 
ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în 
domeniul în care şi-a ales teza de doctorat; 

    l) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate atât de Şcoala doctorală 
sau/şi de IOSUD - UNEFS cât şi de alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare; 
m) să solicite conducerii școlii doctorale schimbarea conducătorului de doctorat  în cazul în 
care s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale asumate de către acesta, 
ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat și 
studentul – doctorand. Consiliul școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în 
cazul prevăzut anterior precum și în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului 
de doctorat o perioadă mai îndelungată de timp ( 6 luni )  

n) să solicite, cu aprobarea conducerii școlii doctorale, schimbarea temei tezei de doctorat  în 
timpul Programului de cercetare ştiinţifică; 
o) să solicite,  în situații speciale, prelungirea duratei programului de studii universitare de 
doctorat  cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de 
doctorat;aceasta nu poate depăşi  însumat, o durată de 2 ani. Pentru fiecare an de prelungire se 
percepe taxă, echivalentul în lei a 1000 Euro pe an, plătibil în două tranșe, indiferent de sursa 
de finanțare pentru anii anteriori. 

 Se consideră motive întemeiate următoarele situaţii: 
 cauze medicale (îmbolnăviri, accidente, sarcină, etc.); 
 cauze familiale; 
 schimbarea (modificarea) titlului tezei de doctorat; 
 schimbarea conducătorului de doctorat; 
 angrenare în activităţi de reprezentare a ţării (sportiv de performanţă component al 

loturilor naţionale sau olimpice / antrenor la lot naţional sau olimpic; 
 motive personale; 



 cauze sociale (şomaj, etc.). 
p) să solicite şi să i se elibereze documentele necesare care să ateste calitatea de student-

doctorand. 

q) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul 
școlii doctorale. 

Art. 4.2. Drepturile conducătorului de doctorat  
a) să participe la competiţii pentru granturi doctorale; 
b) să îndrume şi să evalueze activitatea studentului-doctorand, conform autonomiei 

profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de 
doctorat  şi respectând interesele profesionale ale studentului doctorand; 

c) să decidă direcțiile de studiu din cadrul Programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate la care studentul doctorand trebuie să participe, cu respectarea 
prevederilor  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat 
din UNEFS şi ale legislaţiei în vigoare;  

d) să folosească în activitatea doctorală, didactică sau de cercetare rezultatele obţinute de 
doctorand, sub coordonarea sa, în perioada studiilor doctorale; 

e) să refuze îndrumarea unui student - doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa 
într-un conflict de interese; 

f) să solicite Consiliului Şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student - 
doctorand în cazul în care activitatea acestuia este necorespunzătoare; 

g) să propună comisia de îndrumare doctorat; 
h) Să propună comisia de susținere publică. 

Art. 4.3. Drepturile UNEFS  

a) să stabilească condițiile de desfășurare a studiilor universitare de doctorat, întreruperea și 
prelungirea acestora, înmatricularea și exmatricularea studentului doctorand; 

b) să solicite studentului – doctorand să respecte legislația în vigoare și regulamentele 
UNEFS și să-l sancționeze în cazul constatării abaterilor de la acestea; 

c) să rezilieze contractul de studii la solicitarea conducătorului de doctorat pentru activitate 
necorespunzătoare (anularea contractului de studii implică exmatricularea de la studii 
doctorale); 

d) să rezilieze contractul de studii în cazul depăşirii termenelor prevăzute în contractul de 
studii şi în anexa la contract (dacă doctorandul nu are aprobare pentru întreruperea sau 
prelungirea perioadei de studii doctorale).  

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.5.1. Obligaţiile studentului-doctorand: 

Studentul-doctorand are obligaţia: 
a) să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat, Carta universitară a UNEFS şi Codul de etică universitară, să îndeplinească integral 
activităţile din programul de studii universitare avansate şi de cercetare stabilite împreună cu 
conducătorul tezei de doctorat, conform prevederilor legale; 

b) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 



c) să participe la cursurile stabilite împreună cu conducătorul de doctorat, programate în 
cadrul Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, puse la dispoziţie de 
Şcoala doctorală proprie sau de alte Şcoli doctorale;  

d) să finalizeze Programul de pregătire, bazat pe studii universitare avansate a cărui durată 
cumulată nu poate depăşi 3 luni, cu o evaluare care să ateste dobândirea competenţelor 
specifice ciclului de studii universitare de doctorat şi care să îi permită derularea în bune 
condiţii a Programului de cercetare ştiinţifică;  

e) să întocmească /susțină 3 rapoarte de progresa programului său de cercetare științifică (un 
astfel de raport se susține aproximativ o dată la 12 luni pe durata programului de doctorat)şi 
să le supună spre dezbatere în cadrul Școlii Doctorale UNEFS,în faţa comisiei de îndrumare, a 
conducătorului de doctorat și altor membri ai Şcolii doctorale invitaţi de către conducătorul de 
doctorat la datele precizate de conducătorul de doctorat sau stabilite de către Consiliul Școlii 
Doctorale ; 

f) să întocmească şi să susţină teza de doctorat în condiţiile prevăzute de Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat din UNEFS;  

g) să îşi asume sub semnătură (prin declaraţie)corectitudinea datelor şi a informaţiilor 
prezentate în teză respectând standardele de calitate, etică profesională și cercetare științifică, 
inclusiv pe asigurarea originalităţii conţinutului; 

i) pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, studenţii doctoranzi pot 
funcţiona ca asistenți universitari / asistenţi de cercetare şi desfăşoară activităţi didactice în 
limita a 4-6 ore convenţionale  pe săptămână  / activităţi de cercetare în cuantum de 4-6 ore / 
săptămână în: 

 UNEFS (cadre didactice proprii şi cadre didactice titulare în alte universităţi); 
 universităţi partenere în care sunt titulari conducători de doctorat asociaţi IOSUD 

UNEFS (doctoranzi - cadre didactice titulare ale acelor universităţi: Universitatea V. 
Alecsandri Bacău, Universitatea Oradea, Universitatea Craiova); 

 universităţi partenere. 

j) în cazul doctoratului în regim de finanțare cu taxă să achite tranşele conform regimului 
taxelor din UNEFS (în două tranşe egale,conform taxelor anuale aprobate de Senatul UNEFS 
și anexelor acestora) ;  

k) să elaboreze, pe perioada studiilor doctorale, sub coordonarea conducătorului de doctorat, 
a cel puţin 4 lucrări ştiinţifice care să trateze subiecte aferente temei de doctorat abordate şi să 
publice minimum 2 dintre acestea în reviste indexate în minimum 2 BDI, minimum 1 în 
volumul unor conferinţe științifice / congrese cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaţionale; conform hotărârii Senatului UNEFS, cel puţin un articol trebuie să fie publicat 
în Revista Discobolul. În vederea obţinerii calificativelor pentru aprecierea finală a activităţii 
pe durata studiilor doctorale care pot fi atribuite în cadrul şedinţei publice de susţinere a Tezei 
de doctorat, numărul minim de lucrări ştiinţifice publicate va fi 7 pentru „excelent”, 4 pentru 
„foarte bine”, 3 pentru „bine”. 

l) să păstreze în bune condiţiuni toate bunurile Universităţii aflate în spaţiile de învăţământ, 
în cămine ori în cele de petrecere a timpului liber, contravaloarea prejudiciilor rezultate din 
degradarea sau distrugerea acestor bunuri recuperându-se de la cei care le-au produs. 

m) să achite taxa de înmatriculare echivalentul în lei a 50 Euro la cursul BNR; 
n) cei care nu au studii în domeniu, să urmeze module de pregătire suplimentară din 

planurile de master, pentru care se percepe taxă, conform valorii punctului de 
credit/disciplină, echivalentul în lei a 16,66 Euro punct credit, la cursul BNR. 



  o) doctoranzii cu altă cetățenie decât română sau din cadrul UE și SEE, înmatriculați pe 
locurile cu taxă, să achite taxă pentru susținerea publică a tezei de doctorat, echivalentul în lei 
a 540 Euro, la cursul BNR. 
p) să notifice IOSUD în cazul în care în termen de maximum 24 de luni de la obținerea titlului 
de doctor publică teza de doctorat sau capitole din aceasta și să transmită IOSUD indicația 
bibliografică și un link la publicația respectivă. 
r)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, pe tot cursul anului 
calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform  prevederilor legale în 
vigoare sunt de acord cu prelucrarea datelor care demonstrează  statutul de student 
înmatriculat. 

Art. 5.2. Obligaţiile conducătorului de doctorat  
a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui doctorand; 
b) să coordoneze activitatea doctorandului pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor 

doctorale, urmărind finalizarea la timp a etapelor de pregătire a doctorandului, în 
condiţiile de exigenţă ale UNEFS şi la standardele cerute de Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU); 

c)  să asigure participarea studentului-doctorand la Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate şi alegerea disciplinelor de studiu din cadrul acestui Program care 
trebuie urmat de către studentul doctorand; 

d) să propună temele de cercetare şi să stabilească împreună cu doctorandul proiectul 
programului de cercetare pentru Programul individual de cercetare ştiinţifică; 

e) să coordoneze elaborarea de către studentul-doctorand a lucrărilor ştiinţifice menţionate 
la Art.5.1. alin.(k) 

f)  să asigure condiţiile de desfăşurare a activităţilor prevăzute în programul doctorandului 
şi să stimuleze progresul acestuia în cercetarea pe care o realizează; 

g) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 
h) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-

doctorand, sa aprecieze raportul  anual de activitate; 
i)  profesorii asociaţi conducători de doctorat au obligaţia să participe atunci când sunt 

solicitaţi, la activităţile didactice, de evaluare şi de management,  să asigure decontarea 
lucrărilor de cercetare elaborate împreună cu doctoranzii şi ale doctoranzilor în legătura 
cu  tematica tezei, în baza de date a IOSUD-UNEFS. 

j) să analizeze teza de doctorat şi să întocmească raportul de evaluare; 

k) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 

Art. 5.3.Obligaţiile UNEFS  
a) să asigure condiţiile pentru aplicarea si respectarea legii, codului și a regulamentului 

studiilor doctorale în IOSUD - UNEFS prin organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor 
prevăzute la nivelul Şcolii doctorale; 

b) să asigure acces la baza materială a universităţii pentru doctoranzi şi coordonatori în 
vederea definitivării programului de doctorat, program prin care se asigură şi finalizarea tezei 
de doctorat; 

c) să permită accesul pentru documentare la biblioteca universităţii;  
e) să  publice pe site-ul propriu informaţiile privind studiile doctorale, teza şi susţinerea ei. 



 

VI. DATE PRIVIND TEMA DE CERCETARE ŞI TEZA DE DOCTORAT 

a) Axa de cercetare / Tema generală de cercetare: Activităţile motrice –resurse inepuizabile 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea performanţelor umane 

b) Teza de doctorat va fi redactată și susținută în limba ___________________________; 

c) Termenul de finalizare a tezei de doctorat este ________________________________; 

  d) Condiţiile de prelungire a termenului de finalizate a tezei de doctorat sunt în conformitate 
cu prevederile legale şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare 

de doctorat din UNEFS.  
 

VII. FINANŢARE  
Finanțarea studiilor doctorale se va face, după caz: 
 

□  de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, cu bursă de studii, în valoare de:  
         an I__________________; 
         an II_________________; 
         an III________________; 
    valabil pentru candidații admiși la forma de învățământ - cu frecvență ( IF ); 
□  de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, fără bursă de studii, valabil pentru 

candidații admiși la forma de învățământ - cu frecvență ( IF ); 
□  de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, fără bursă de studii, valabil pentru 

candidații admiși la forma de învățământ - cu frecvență redusă ( IFR ); 
□ din taxa anuală de 1500 euro la cursul BNR stabilită de Senatul UNEFS, pentru 

studentul  doctorand cu cetățenie română sau din cadrul UE și SEE,înmatriculat pe 
locurile cu taxă, valabil pentru candidații admiși la forma de învățământ - cu frecvență ( 
IF ); 

□ din taxa anuală de 1250 euro – an I, 1500 euro - ani II, III, la cursul BNR stabilită de 
Senatul UNEFS, pentru studentul doctorand cu cetățenie română, cu domiciliul sau locul 
de muncă în străinătate, înmatriculat pe locurile cu taxă, valabil pentru candidații admiși 
la forma de învățământ - cu frecvență redusă ( IFR ); 

□ din taxa lunară de 290 euro la cursul BNR stabilită de Senatul UNEFS,conform 
Ordonanței nr. 22 – 2009 – privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 
școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din 
Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană,pentru studentul doctorand cu 
altă cetățenie decât cea română sau din cadrul UE și SEE înmatriculat pe locurile cu taxă 
(CPV), valabil pentru candidații admiși la forma de învățământ , cu frecvență redusă - 
IFR( an I – 2900 euro/an, ani II, III – 3480 euro/an conform taxelor de școlarizare 
aprobate de Senatul UNEFS);  

□  din alte surse. 

VII. CLAUZE FINALE  



a. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________________ în 3 exemplare; un exemplar 
pentru dosarul doctorandului, un exemplar pentru conducătorul de doctorat şi un exemplar 
pentru doctorand.  

b. Perioada de valabilitate este de 3 ani de la data încheierii. În cazul în care se obţin avize 
pentru întreruperi sau prelungiri ale ciclului de studii universitare de doctorat, durata de 
valabilitate se prelungeşte cu perioadele prevăzute în aceste avize şi se întocmesc acte 
adiționale în acest sens. 

Prezentul contract este însoțit de actul adițional referitor la protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date. 

 
            Rector UNEFS,      Conducător de doctorat, 
            
            
    Prof.univ.dr. Florin PELIN                           Prof.univ.dr.  
    

 
  
 

    Student doctorand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 
DOMENIUL DE DOCTORAT: ŞTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 

ACT ADIȚIONAL LA 

CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT NR.____________din 

__________ 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
1. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti ( UNEFS), Strada 

Constantin Noica, nr. 140, Bucureşti, cod fiscal 4267192 cont nr. 
RO42RNCB0077050253860001 reprezentată de Rector prof.univ.dr. FLORIN PELIN în 
calitate de reprezentant legal al Instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat 
(IOSUD), 

şi 
 
2. Dl / D-na  ________________________________________________________________, 
posesor al CI seria_____nr._________, CNP________________________________________, 
înmatriculat la studii universitare de doctorat la UNEFS în calitate de student  doctorand,  
 
În temeiul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile convin ca, începând 
cu data semnării prezentului  se completează Contractul de studii universitare de doctorat 

...................................., după cum urmează:  
 

II. DEFINIȚII 
Art. 2.1. Definițiile de mai jos se aplică în prezentul Act adițional: 

 

”Legi și 
Reglementări UE 
Privind Protecția 
Datelor cu Caracter 

Personal” 

înseamnă toate legile și regulamentele aplicabile în România, indiferent dacă sunt 
legislație primară (cum ar fi legile naționale și/sau RGPD, definit mai jos) sau legislația 
secundară (cum ar fi orientările grupului de lucru sau alte orientări emise de Autoritatea 
de Supraveghere), aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul 
prezentului Act Adițional; 

”RGDP” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE; 

“Date cu Caracter 

Personal” 

înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă și 
care este protejată în temeiul Legilor și Reglementărilor UE Privind Protecția Datelor 
cu Caracter Personal; în sensul prezentului Act Adițional, Datele cu Caracter Personal 
includ datele cu caracter personal referitoare la condamnări și infracțiuni penale și 
Categoriile Speciale de Date cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos); 

”Autoritatea de 

supraveghere” 

înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter 
Personal sau oricare altă autoritate căreia i s-au atribuit în România responsabilitățile de 
protecție a datelor în conformitate cu Legile și Reglementările UE Privind Protecția 
Datelor cu Caracter Personal; 



”Transfer“ înseamnă divulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția terțelor părți (inclusiv oricărui 
Afiliat sau Persoană împuternicită) a Datelor cu Caracter Personal fie prin transmiterea 
fizică a Datelor cu Caracter Personal respectivei terțe părți, fie prin permiterea 
accesului la Datele cu Caracter Personal prin alte mijloace; din motive de claritate, 
stocarea și copierea de siguranță se califică drept transfer în sensul prezentului Act 
Adițional. 

 
III. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL  

Art. 3. (1) În cadrul raportului juridic cu doctorandul, UNEFS – Universitatea Naționala de Educație 
Fizică și Sport din București, cu sediul în București, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, 
C.P.060057, va prelucra următoarele date cu caracter personal ale studentului doctorand astfel: 

(1) NUME și PRENUME; 
(2) PRENUMELE PĂRINŢILOR; 
(3) DATA ŞI LOCUL NAŞTERII (ŢARA, JUDEŢUL/LOCALITATEA, 

LOCALITATEA/SECTORUL); 
(4) VÂRSTA; 
(5) SERIA ŞI NUMĂRUL CĂRŢII DE IDENTITATE; 
(6) SEMNĂTURA (DE MÂNĂ, COPII ELECTRONICE ALE SEMNĂTURII); 
(7) CNP; 
(8) SEXUL; 
(9) DOMICILIUL STABIL, REŞEDINŢA, CODUL POŞTAL; 
(10) NATIONALITATEA ŞI CETĂŢENIA;  
(11) ETNIA; 
(12) STARE SOCIALĂ SPECIALĂ; 
(13) SITUAŢIE MEDICALĂ SPECIALĂ; 
(14) FOTOGRAFIE RECENTĂ; 
(15) DATE DE CONTACT (NUMĂR TELEFON, E-MAIL); 
(16) DATE CARTE DE IDENTITATE/ PAŞAPORT (SERIE, NUMĂR, EMITENT, 

VALABILITATE); 
(17) STUDII PREUNIVERSITARE: DATE DE IDENTIFICARE ADEVERINŢĂ/ 

DIPLOMĂ BACALAUREAT (EMITENT, SERIE ŞI NUMĂR ACT DE STUDIU, FILIERĂ, 
PROFIL, SPECIALIZARE, PROMOŢIE, MEDIE); 

(18) REZULTATELE OBȚINUTE LA BACALAUREAT DIN SISTEMUL 
INFORMATIC INTEGRAT AL ÎNVAȚAMANTULUI DIN ROMANIA (SIIIR), 
CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETARII ȘTIINȚIFICE 
NR. 6102/15.12.2016 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND 
ORGANIZAREA ADMITERII IN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE 
LICENȚA, DE MASTER ȘI DE DOCTORAT; 

(19) STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/ MASTERAT/ DOCTORAT: DATE DE 
IDENTIFICARE ADEVERINŢĂ/ DIPLOMĂ, SERIE ŞI NUMĂR ACT DE STUDIU, 
DOMENIUL, PROGRAMUL DE STUDIU, PROMOŢIA, MEDIA, TITLUL ŞI 
COORDONATORUL LUCRĂRII; 

(20) DATE PENTRU: REPARTIŢIE BUGET-TAXĂ; 
(21) REZULTATELE ŞCOLARE (EVALUĂRI, NOTE); 
(22) IBAN; 
(23) IMAGINEA – POZE, FILMĂRI CU CARACTER DIDACTIC SI NEDIDACTIC. 

 
Datele prevăzute mai sus sunt prelucrate de UNEFS - în scopul executării efective a 

contractului de studii universitare de doctorat încheiat între Părți. 
 

Art. 4 UNEFS - va transfera date cu caracter personal ale studentului doctorand către: 
 autoritățile și instituțiile publice, inclusiv autorități fiscale potrivit obligațiilor legale 

ale UNEFS, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale acestuia; 
 colaboratori, furnizori de bunuri/prestatori de servicii ai UNEFS în vederea executării 

obligațiilor contractuale privitoare la activități specifice raportului educațional 



precum: gestionarea resurselor umane, medicină sportivă, schimb de experiență, 
activități sportive etc... 

 
Art. 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate de UNEFS - pe toată durata necesară atingerii 
scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor 
prevăzute de lege (ex. arhivare, pentru constatarea și/sau apărarea unor drepturi în instanță).    
 
Art. 6. UNEFS – realizează monitorizarea securității fizice și sănătății studentului doctorand prin 
camere video perimetrale și de interior în clădirile/complexele UNEFS în cadrul cărora 
acesta/aceasta își desfășoară activitatea.  

 
Art. 7. Studentul doctorand, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în materia 
protecției datelor cu caracter personal: 

a) dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal; 
b) dreptul de acces la date constând în dreptul de a obține din partea operatorului o 

confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz 
afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege; 

c) dreptul de rectificare a datelor constând în dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; 

d) dreptul la ștergerea datelor, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume 
prevăzute de lege; 

e) dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului 
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege; 

f) dreptul la opoziție; 
g) dreptul la portabilitatea datelor constând în dreptul de a primi datele cu caracter personal 

care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator; 

h) dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Art. 8. Studentul doctorand a fost informat/ă de către UNEFS cu privire la scopul prelucrării 
datelor sale cu caracter personal, al bazei legale pentru colectarea și procesarea acestora, a categoriilor 
de destinatari, a păstrării datelor cu caracter personal și a drepturilor pe care le are în ceea ce privește 
datele sale cu caracter personal. 

 
Art.9. Studentul doctorand declară că nu a furnizat informații false în documentele prezentate și, 

cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal, îşi asumă responsabilitatea datelor cu caracter 
personal furnizate, garantând că acestea sunt actuale, reale, corecte și complete.  

 
Art. 10. Studentul doctorand se angajează ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele 

personale indicate în cadrul Contractului de studii universitare de doctorat  (schimbare domiciliu, 
statut civil etc.) să informez în scris secretariatul UNEFS în timp util. 

 
Art. 11.  În vederea exercitării drepturilor persoanei vizate, studentul/studenta doctorand are 

dreptul  de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care 
le-au fost încălcate. 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, 
datată și semnată care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către UNEFS la adresa: 
București, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, mail: secretariat@unefs.ro.  

 
        Art. 12. UNEFS, în calitate de operator, are următoarele obligații: 

a) de a asigura caracterul confidențial al Datelor cu Caracter Personal ale studentului 
doctorand; 



b) de a se asigura că personalul implicat în prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale 
doctorandului în scopurile prezentului Act Adițional este informat despre caracterul 
confidențial al Datelor cu Caracter Personal, că a fost format corespunzător în ce privește 
sarcinile lor și că și-a asumat obligații de confidențialitate privind utilizarea Datelor cu 
Caracter Personal; 

c) de a se asigura că accesul la Datele cu Caracter Personal se limitează la personalul 
autorizat, pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu. 

d) de a implementa măsurile tehnice necesare în conformitate cu cerințele Legilor și 
Reglementărilor UE privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

e) de a pune în aplicare măsurile de securitate adecvate pentru a proteja Datele cu Caracter 
Personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii, modificării, 
dezvăluirii sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de 
prelucrare și că aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le 
prezintă prelucrarea și natura Datelor cu Caracter Personal care trebuie protejate, ținând 
seama de stadiul actual al tehnicii și de costul punerii lor în aplicare.  

 
Prezentul Act adițional face parte integrantă  din Contract de studii universitare de doctorat și 

se încheie astăzi _________________ în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

              Rector UNEFS,           Conducător de doctorat,
            
             
    Prof.univ.dr. Florin PELIN                              Prof.univ.dr.  
 
    

 
 

    Student doctorand, 
 


