
 

 
 

 

DECLARAŢIE* 

privind opțiunea de publicare a tezei de doctorat 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________________________ 

student-doctorand în cadrul Şcolii doctorale 

_____________________________________________________________ a Facultăţii de 

______________________________________________________, Universitatea din Bucureşti, în 

domeniul _____________________________________, autor al tezei de doctorat intitulată 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, conducător de doctorat 

___________________________________________________________ şi susţinută public la data 

de _______________, declar că: 

□ nu optez  

□ optez  

pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta. 

În cazul în care bifez „nu optez” pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor 

capitole din aceasta, conținutul integral al tezei de doctorat va deveni imediat liber accesibil pe 

platforma naţională a ministerului educației cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de 

autor. 

 

În cazul în care bifez „optez ” pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor 

capitole din aceasta, voi notifica Universitatea din Bucureşti cu privire la publicarea tezei de 

doctorat sau a unor capitole din aceasta şi voi transmite indicaţia bibliografică şi un link la 

publicaţie (link-uri la publicații) pentru a putea fi făcute publice pe platforma naţională a 

ministerului educației. 

Am luat la cunoştinţă că, dacă în termen de 24 de luni de la data susţinerii publice a tezei 

de doctorat nu voi notifica Universitatea din Bucureşti cu privire la publicarea distinctă a tezei 

de doctorat sau a unor capitole din aceasta, teza de doctorat va deveni liber accesibilă pe 

platforma naţională a ministerului educației cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de 

autor. 

 

 

Semnătura:  

 

 

Data:  

 

 
*În baza H.G. nr. 134/2016, în completarea H.G. nr.681/2011 privind codul studiilor universitare de 
doctorat, cu modificările și completările ulterioare 
 

 



 

 

 
INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date.  
 

Informațiile de natură personală din categoriile identitate, contact, educație, experiență profesională etc. 

sunt furnizate Universității din București de către un student doctorand pentru gestionarea programelor de 

doctorat organizate de facultățile din cadrul Universității din București. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste 
date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului menţionat anterior, iar refuzul furnizării acestor date 

poate duce la dificultăţi sau la imposibilitatea finalizării programului de doctorat.  

 
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare; Regulamentul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat etc. 

Din punct de vedere al Regulamentul (UE) 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește 

una dintre următoarele condiții:  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 

persoana vizată este parte; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 

public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul. 

 
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne 

asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat 

și cu accesul permis doar personalului autorizat. 

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și 
legale, transmitem datele dumneavoastră personale către autorităţi naţionale, furnizori de servicii etc. În 

acest moment, destinatarii informaţiilor cu caracter personal sunt: Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

CNATDCU / UEFISCDI etc. 
 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem 

într-un mod eficient va trebui să ne furnizați informaţii pe baza cărora să stabilim identitatea 
dumneavoastră și indicații privind datele pe care le solicitați.  

 

Informarea detaliată privind prelucrările de date desfășurate ȋn cazul studenților doctoranzi este disponibilă 

pe site-ul Universităţii din București la adresa www.unibuc.ro/protectia-datelor/ .  

http://www.unibuc.ro/protectia-datelor/

