
 

 

  

  
ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE   
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA  
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  
400098, CLUJ-NAPOCA, P-TA UNIRII NR. 31  
Tel. 0040-64-591577, 0040-64-591771  
Nr. de înregistrare ______________________   
  

  

ACT ADIȚIONAL Nr._____  

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE  

DE DOCTORAT  

în vederea prelungirii studiilor universitare de doctorat  
  

Art. 1. Temeiul juridic    

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011;  

H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

Regulamentul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca de organizare și 

desfășurare a studiilor universitare de doctorat.   

Art. 2. Prezentul document constituie act adițional la Contractul de studii universitare 

de doctorat nr.____________________.   

Art. 3. Părțile prezentului act adițional la Contractul de studii universitare de doctorat 

sunt părțile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la 

art. 1, adică:   

(1) Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Piața Unirii nr. 31 în  calitate de instituție de învățământ superior de stat acreditată, 

aflată în coordonarea ministerului de resort, instituție organizatoare de studii 

universitare de doctorat, denumită în continuare Universitate și reprezentată de către 

rector, prof.univ.dr. Radu-Marcel Moraru;   

(2) D.l/D.na _______________________________________________ , cu 

domiciliul stabil în localitatea ___________________________ , str. 

___________________________ , nr. ____ , bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , apt.  
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___ , județul_______________________________ , născut(ă) în localitatea  

_________________________________ la data de ______________ ,  identificat(ă) 

cu actul de identitate _____ , seria_____ , nr. ___________________________, CNP 

_________________________________, înmatriculat(ă) la data de 

_______________ în calitate de student doctorand al universității pe un loc (căsuța 

corespunzătoare se marchează cu ×)   cu finanțare de la buget;   cu taxă, la forma 

(căsuța corespunzătoare se marchează cu ×)   cu frecvență;  fără frecvență, în 

programul de studii universitare de doctorat din domeniul arte vizuale, oferit de 

Școala doctorală din cadrul Universității de Artă și  

Design din Cluj-Napoca;   

(3) D.l/D.na 

________________________________________________________, membru al 

Școlii Doctorale din cadrul Universității de Artă și Design din ClujNapoca, în calitate 

de conducător de doctorat al studentului-doctorand.   

Art. 4. Obiectul prezentului act adițional la Contractul de studii universitare de 

doctorat Prezentul act adițional are ca obiect reglementarea  relațiilor dintre părțile 

semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la art. 2 pe 

perioada prelungirii studiilor universitare de doctorat ale studentului-doctorand. 

Perioada prelungirii are (în fiecare situație de mai jos, se marchează căsuța 

corespunzătoare cu ×)   o durată de 2 semestre;  4 semestre universitare și începe cu 

prima zi din semestrul I; semestrul II  al anului universitar __________, adică cu data 

de ________________ și se finalizează la data  de ____________.   

Art. 5. Durata prezentului act adițional la Contractul de studii universitare de doctorat  

(1) Prezentul act adițional este valabil pe perioada prelungirii studiilor universitare 

de doctorat ale studentului-doctorand specificate la art. 4.   

(2) Pe perioada prelungirii studiilor universitare de doctorat ale 

studentuluidoctorand specificate la art. 4, studentul-doctorand ocupă un loc (căsuța 

corespunzătoare se marchează cu ×)  cu finanțare de la buget;  cu taxă.   

(3) Contractul de studii universitare de doctorat specificat la art. 2 se completează 

cu prevederea de la alin. (2) al prezentului articol și se prelungește cu durata perioadei 

de prelungire specificată la art. 4.   

  

Art. 6. Drepturile și obligațiile părților   
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(1) Drepturile și obligațiile părților sunt cele cuprinse în Contractul de studii 

universitare de doctorat specificat la art. 2, puse în concordanță cu forma de finanțare 

a prelungirii studiilor universitare de doctorat specificată la art. 5 alin.  

(2).   

(2) În perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, 

studentuldoctorand, a cărui prelungire nu este finanțată din granturi bugetate, are 

obligația de a achita, pentru fiecare semestru de participare la studiile universitare de 

doctorat, inclusiv pentru semestrul în care are loc susținerea publică a tezei de 

doctorat sau exmatricularea, taxa semestrială de studiu calculată pe baza taxei anuale 

de studiu fixate de Senatul Universității pentru anul universitar din care face parte 

semestrul respectiv.   

(3) La sfârșitul perioadei de prelungire studentul-doctorand are obligația de a se 

prezenta la secretariatul Școlii Doctorale în vederea efectuării bilanțului studiilor sale 

de doctorat.   

Art. 7. Forța majoră, așa cum este definită de lege, apără de răspundere contractuală 

partea care o invocă în termen.   

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ____________________, la Universitatea 

de Artă și Design din Cluj-Napoca, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte a 

actului adițional și unul pentru Școala doctorală.   

  

UNIVERSITATEA DE ARTĂ SI DESIGN  DIN 

                 CLUJ-NAPOCA  

  

RECTOR,                                                                                                              CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, 
Prof.univ.dr. Radu-marcel Moraru        Prof.univ.dr.___________________  
  
 
DIRECTOR ECONOMIC, 
 Ec. Adina Groapă 
                                                                 Student-doctorand,  
                     (Nume și prenume)   

_____________________________  
  

CONSILIER JURIDIC,                      _____________________________  

Cons.jur.Canta Elena             (semnătura)  
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DECLARAȚIE ( consimțământ)  

 
Subsemnatul (a) _______________________________________ am luat la cunoştinţă că Universitatea de Artă  şi 

Design din Cluj-Napoca va prelucra datele mele cu caracter personal şi că sunt de acord să furnizez aceste date, cunoscând 

faptul că acordul meu este necesar pentru înmatricularea mea. Datele pot fi dezvăluite Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

băncilor încărcate pe platformele ministerului (RMU, etc). Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca aplică începând 

cu 25.05.2018 Regulamentul General al Uniunii Europene nr.679/2016 privind Protecția Datelor (GDPR).  
Cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor   

furnizate precum şi dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, către 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu 

plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.  
Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și/sau de gratuitate la transportul feroviar  

intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanța sau rutele 

călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare,precum și de reducere la trasportul în comun  sunt de acord cu 

prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de doctorand înmatriculat.  
Am luat la cunoștință faptul că datorită temeiului legal aplicabil în România și a relației contractuale în care mă 

aflu cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, aceasta procesează pe perioada relațiilor contractuale 

următoarele categorii de informații personale care îmi aparțin și pe care le dețin departamentele și serviciile:  
- date de identificare conform actelor personale emise de autoritățile statului roman ( certificat de naștere, carte de 

identitate, pașaport unde e cazul );   
- date financiare (număr de cont, venituri realizate la nivelul instituției, situații financiare personale);  
-caracteristici personale ( vârsta, locul nașterii, naționalitate ,stare civilă etc necesare pentru a stabili anumite drepturi 

cuvenite;   
- date privind starea de sănătate ( bazate pe adeverințele și certificatelor medicale precum și a evaluării stării de sănătate 

stipulate în normativele aplicabile);  
-informații privind parcursul academic, calificările deținute, istoricul profesional, calitatea de membru in organizații 

profesionale, publicații, date de contact necesare pentru derularea curentă a activității educaționale și de cercetare 

specifice universității.  
Menționăm ca reținerea datelor cu caracter personal în instituție are rolul de a putea furniza către titularul  

datelor, la cerere, informații privind perioada de școlarizare petrecută în cadrul instituției și după finalizarea acestei 

perioade de instruire și se supune suplimentar temeiului legal aplicabil în România furnizat de OM Nr. 657 / 24.11.2014 

privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior cu completările ulterioare.  
Datele deținute la nivelul sistemelor informatice din Universitatea de Artă și Design nu sunt comunicate  

unor terțe părți decât în cazul în care există solicitări venite conform unui temei legal furnizat de instituții ale statului 

român sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre dumneavoastră ca student / cursant și Universitatea de Artă  

și Design din Cluj-Napoca ca furnizor de servicii educaționale.Conform procedurilor existente, Universitatea de Artă și 

Design  din Cluj-Napoca oferă posesorului datelor personale, prin intermediul departamentelor de specialitate, informații 

cu privire la toate datele deținute și, dacă este cazul, șterge datele, corectează datele incorecte, furnizează un format 

portabil al datelor, se asigură de restricționarea procesării, ține cont de opoziția în prelucrarea automată a datelor sau 

motivată de o situație particulară întemeiată și care nu contravine unor motive legitime La nivel național respectarea 

drepturilor persoanelor cu privire la datele cu caracter personal este monitorizată de Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.  

  
                                                                                                                                 STUDENT(Ă) -DOCTORAND (Ă)                   

                                                                                                                                            __________________   


