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Consiliul de Administrație 

 
 

 

 
Hotărârea nr.363/07.09.2020 

 
cu privire la aprobarea actului adițional la contractul pentru studiile universitare de 

doctorat 

 

Având în vedere adresa BCSUD nr 1010/31.08.2020 a directorului Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat privind aprobarea actului adițional la contractul pentru studiile 

universitare de doctorat, 

Urmare Hotărârii Senatului nr. 132/30.07.2020 privind aprobarea modificării Regulamentului 

instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, 

Având în vedere dispozițiile art. 62 (6) din Regulamentului instituțional privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

 
Art. 1. Se aprobă actul adițional la contractul pentru studiile universitare de doctorat. 

 Art. 2. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR                                                                                                                                 

Director CSUD, 
                                                                                         Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN 

Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 
 
 
 
 
 
 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
      ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 
Consiliul de Administrație 

 
 

 

 
 

Anexa la HCA nr. 363/07.09.2020 
 

 
ACT ADIȚIONAL nr. ………... 

la 
CONTRACTUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Nr.  .................../………..…….. 

   
Între   
(1) ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI (Instituţie Organizatoare de Studii Universitare 
de Doctorat), denumită în continuare ASE - IOSUD,  cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, telefon 
021/319.19.00, fax: +40 21 319.18.99, reprezentată legal prin Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR în calitate de 
Rector şi   
 
(2) D-na/Dl. ............................................................................................................... identificat (ă) cu actul de identitate … 
… seria ...............nr. .............., cod numeric personal ................................................, domiciliat (ă) în localitatea 
................................, str.......................................................................  nr.  ...,      bl. ......., sc..., etaj.  ..., ap......  judeţul /sectorul 
………………………..   tel.    ............................., adresă de e-mail…………..………………………………………..…...., înmatriculat 
(ă) la data de ................................ în calitate de student-doctorand, pe un loc (se marchează cu ×) cu finanţare de 
la buget ….; cu bursă ......; fără bursă .......; bursier al statului român ...... români de pretutindeni ....... loc cu 
taxă …, la forma de învățământ (se marchează cu ×) cu frecvenţă  …  ; cu frecvenţă redusă ….., în programul 
de studii universitare de doctorat din domeniul de doctorat …………….  
...................................................................................................................., Școala Doctorală    .........................................................,   
   
   
(3) D-na/Dl. prof.univ.dr. ................................................................................ identificat (ă) cu actul de identitate… 
seria ......... nr. ........................, cod numeric personal .........................................., membru al Școlii doctorale 
........................................................  
……………………………..........., domeniul de doctorat ……………………......................……, în calitate de conducător de 
doctorat al studentului – doctorand, 
 
în temeiul art. 11, alin. 4, din contractul pentru studiile universitare de doctorat nr. ......../.............................. a 
intervenit prezentul act adițional.   
   
Art. 1. 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) 
Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele 
sale se publică pe un site administrat de ministerul de resort, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
drepturilor de autor.  Publicarea tezei de doctorat, în condițiile legii, se face sub numele și prenumele studentului-
doctorand și al conducătorului de doctorat. 

2. La articolul 4, alineatul (2) se introduce litera k), cu următorul cuprins: k) să fie de acord cu publicarea 
tezei de doctorat, conform cerințelor legale, atât cu numele si prenumele studentului-doctorand, cât și al 
conducătorului de doctorat. 

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică litera i), cu următorul cuprins: pe fiecare articol publicat sau 
participare la conferinţă raportate pentru îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea tezei de doctorat, 
să fie trecută afilierea la Academia de Studii Economice din Bucureşti (pentru versiunea în limba engleză se va 
menţiona “Bucharest University of Economic Studies. 
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  4. La articolul 5, alineatul (2) se introduce litera h), cu următorul cuprins: h) să fie de acord cu 
publicarea tezei de doctorat, conform cerințelor legale, atât cu numele si prenumele studentului-doctorand, cât și 
al conducătorului de doctorat. 
 
Art. 2  Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand se efectuează în conformitate cu Nota de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale studenților-doctoranzi (Anexa 1), care 
devine parte integrantă a contractului. 
 
Art. 3. Celelalte dispoziții care nu au fost modificate explicit sau implicit prin prezentul act adițional rămân 
valabile. 

  
   

Academia de Studii Economice din Bucureşti   
       
Rector,    
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR      
   Student-doctorand,   
……………………………………      
    .......................................................................   
(Semnătura)       (Nume şi prenume)   
   .......................................................................  

        (Semnătura)   
Director școală doctorală,       
Prof.univ. dr. …………………..…                         Conducător de doctorat,      
          Prof.univ.dr............................................. 
……………………………….…….      
   …………………………………………   

                    
         (Semnătura)                                
                                        (Semnătura)  
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