
REGULAMENT PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII 
PRELUCRĂRILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE 

Universitatea ”POLITEHNICA” din Timişoara 
 
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 
 
SCOPUL ŞI SFERA DE APLICARE 

Art. 1 
(1) Prezentul Regulament are ca scop stabilirea unor norme de conduită pentru 

asigurarea unui nivel satisfăcător de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate 
de către Universitatea Politehnica din Timişoara, denumită în continuare UPT, 
operator. 

(2) Normele de conduită stabilesc exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care 
UPT le are în domeniul protecţiei persoanelor în privinţa datelor cu caracter personal, 
în relaţiile instituţiei cu persoanele vizate, cu alte instituţii de învăţământ, precum şi 
cu alte persoane fizice sau juridice.  

(3) Normele cuprinse în prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligaţii 
legale imperative sau deontologice ce revin UPT. 

 
DEFINIREA TERMENILOR 

Art. 2 
(1) Termenii folosiţi au următorul sens: 
a) persoana vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt 

prelucrate: i) candidaţi la admitere în cadrul UPT (pentru toate ciclurile de studii 
universitare – licenţă, masterat, doctorat), ii) studenţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi 
la UPT începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii 
universitare – licenţă, masterat, doctorat); 

b) a colecta - a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal de la 
persoanele prevăzute la lit. a) din prezentul articol prin intermediul secretariatelor 
facultăţilor, Compartimentului de studii doctorale al UPT; 

c) a dezvălui - a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date 
cu caracter personal, în afara operatorului; 

d) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de către şi în interiorul 
operatorului; 

e) consimţământ - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate 
datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc; 

f) nivel de protecţie şi de securitate adecvat al prelucrărilor de date cu 
caracter personal - nivelul de securitate proporţional riscului, pe care îl comportă 
prelucrarea faţă de datele cu caracter personal respective şi faţă de drepturile şi 
libertăţile persoanelor şi conform cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de 
date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere şi actualizate 
corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementarii acestor 
măsuri; 

(2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu 
caracter personal, stocare, operator, terţ, destinatar, date anonime, autoritate de 
supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul 



de opoziţie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
ADOPTAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

Art. 3 
Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Biroului Executiv al Senatului 

UPT din data de 09.06.2009, cu posibilitatea revizuirii periodice, în funcţie de 
modificările şi completările legislative aplicabile, precum şi de nivelul de dezvoltare 
tehnologică.  

 
CADRUL LEGAL  

Art. 4 
În vederea elaborării prezentului Regulament s-a avut în vedere respectarea 

dispoziţiilor legale referitoare la protecţia dreptului la viaţa intimă, familială şi 
privată, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
Legea nr. 677/2001, precum şi a dispoziţiilor legale specifice învăţământului superior, 
în conformitate cu Legea nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997, Ordinul nr. 4651/2009 
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării                
nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul 
universitar 2009-2010 
 
CAPITOLUL II: PRINCIPIILE ŞI CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND 
PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE UPT 

 
LEGALITATEA ŞI TRANSPARENTA 

Art. 5 
UPT recunoaşte şi respectă  dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, 

prelucrarea datelor cu caracter personal desfăşurându-se în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare precizate la art. 4 din prezentul Regulament. 

 
RESPONSABILITATEA 

Art. 6 
(1) UPT  utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prin 

intermediul unei baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la persoanele 
vizate prin consimţământul acestora şi informaţii furnizate de orice sursă externă 
autorizată de lege 

(2) UPT este responsabilă pentru datele cu caracter personal referite la al. 1, 
aflate sub controlul său, precum şi pentru datele transferate către terţi. 

(3) Persoanele care vor răspunde pentru respectarea dispoziţiilor legale din 
domeniul protecţiei persoanelor şi a datelor cu caracter personal, precum şi a 
principiilor prevăzute în prezentul Regulament sunt numai persoane angajate în cadrul 
UPT şi care au ca atribuţii colectarea, utilizarea, prelucrarea, datelor cu caracter 
personal. 
 
 



LEGITIMITATEA SCOPULUI COLECTĂRII 
Art. 7 
(1) În UPT colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, 

neloiale sau ilegale este interzisă. 
(2) Persoanele vizate vor fi informate asupra categoriilor de date care sunt 

prelucrate, scopul prelucrării precum şi consecinţele refuzului acestora de a furniza 
UPT datele solicitate.  

(3) Scopurile pentru care se colectează date se precizează în scris, într-un 
limbaj uşor accesibil pentru persoanele vizate. 

 
CONSIMŢĂMÂNTUL 

Art. 8 
(1) În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, se cere consimţământul 

persoanelor vizate. Acesta constituie, alături de Ordinul nr. 4651/2009, garanţii care 
însoţesc dezvăluirea datelor către terţi. 

(2) Consimţământul de colectare a datelor cu caracter personal se exprimă prin 
completarea de declaraţii însoţite de note de informare a persoanelor vizate în legătură 
cu prelucrarea datelor cu caracter personal. În anexele 1, 2 şi 3 sunt prezentate 
declaraţiile şi notele de informare însoţitoare pentru principalele tipuri de situaţii. 
După caz , UPT, va utiliza şi alte variante de declaraţii concepute în aceeaşi manieră 
cu prezentul regulament. 

(3) Persoana vizata îşi poate retrage consimţământul în orice moment, sub 
condiţia avizării prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata în 
legatura cu procedura şi efectele retragerii consimţământului. 

 
LEGITIMITATEA DEZVALUIRII 

Art. 9 
(1) UPT va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru 

care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizata îşi da anterior 
consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege. 

(2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajaţilor UPT, în 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 
 
LEGITIMITATEA STOCĂRII 

Art. 10 
(1) UPT se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu 

caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplinii 
scopurilor pentru care acestea au fost colectate. 

(2) Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa 
curentă. 

(3) Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a 
dreptului de acces, de intervenţie şi de opoziţie. 

(4) În urma verificărilor periodice datele cu caracter personal deţinute de 
operator, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, 



vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, 
potrivit procedurilor stabilite de lege.  
 
SECURITATEA PRELUCRARILOR 

Art. 11 
UPT are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare 

pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în cadrul 
operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, În acest scop la bazele de 
date vor avea acces numai persoane autorizate , iar copierea datelor se va putea face 
numai la locul în care sunt gestionate. 
 
DREPTUL DE INFORMARE 
 Art. 12 

(1) La cerere, atunci cand legea nu interzice, UPT va comunica informaţii 
referitoare la: categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, sursele de 
la care au fost colectate datele cu caracter personal, scopurile prelucrării, precum şi 
dacă, respectiv unui terţ i-au fost dezvăluite aceste date. 

(2) În cazul în care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, în 
vederea executării unei hotărâri judecătoreşti), UPT se va asigura ca terţul care 
solicita dezvaluirea acţionează în conformitate cu dispoziţiile legale incidente, iar 
cererea priveşte numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul 
prelucrării. Persoana vizata va fi informată în legatura cu dezvaluirea, numai dacă 
legea permite. 
 
DREPTUL DE ACCES 
 Art. 13 

(1) Pesoanele vizate au dreptul să se informeze cu privire la datele personale 
proprii deţinute de UPT, utilizând în acest scop diverse căi comunicare (email: 
oficiul.juridic.@rectorat.upt.ro, fax, cerere scrisă) 

(2) O persoană vizată nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal ale 
altei persoane vizate. 
 
DREPTUL DE INTERVENŢIE 

Art. 14 
(1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactităţii şi a 

caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum şi de a 
solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestaţii. 

(2) UPT va păstra o evidenţă a contestaţiilor privind caracterul exact sau 
complet al datelor, precum şi o evidenţă a datelor transferate către alţi operatori. 
Evidenţele vor conţine datele care au fost rectificate şi datele care au fost transferate. 

(3) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informaţiilor transmise 
de persoanele vizate, precum şi prin informaţiile furnizate de orice sursă externă 
autorizata de lege. 

 
 

 



DREPTUL DE OPOZIŢIE 
Art. 15 
(1)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 
În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi 
fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing 
direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un 
asemenea scop. 

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată 
va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă 
care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în 
temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost 
dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 
zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului 
exprimate potrivit alin. (3). 
 

SOLUŢIONAREA PLANGERILOR 
Art. 16 
(1) UPT este obligată să rezolve plângerile şi orice alte cereri legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege. 
 

CAPITOLUL III: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
Art. 17 
Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Biroului Executiv al Senatului 

UPT din data de 09.06.2009, cu posibilitatea fi revizuirii periodice, în funcţie de 
modificările şi completările legislative aplicabile, precum şi de nivelul de dezvoltare 
tehnologică.  

Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în domeniul 
protecţiei datelor cu caracter personal. 
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Anexa nr. 1 
 
 
 
 

DECLARAŢIE1 
 
 

Subsemnatul ___________________________, în calitate de candidat la 

admitere/student declarat admis şi înmatriculat pentru ciclul de studii 

universitare2______________________________________________________, 

anul universitar ______________________ declar că am luat la cunoştinţă de 

dispoziţiile legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

precum şi de conţinutul informării Universităţii ”Politehnica” din Timişoara cu 

privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste 

date cu caracter personal sa fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate.  

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, sunt de acord cu 

întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 
 
 
Semnătura _________________ 
 
 
 
 
Data _______________________ 

 

                                                 
1 Anexa nr. 1 
2 Se va completa, dupa caz licenţă/masterat/doctorat, precum şi facultatea, respectiv domeniul de studii 



INFORMARE 
 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, cu sediul în localitatea Timişoara, 
Piaţa Victoriei nr. 2, Judeţul Timiş, cod poştal: 300006, denumită în continuare UPT, 
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal precizate în Ordinul nr. 4.651 
al Ministrului educaţiei cercetării şi inovării (publicat în Monitorul Oficial nr. 
570/17.08.2009). 

 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi 
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice UPT are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele 
personale care îi sunt furnizate 

 
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: 

A) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, 
în sensul iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi UPT; 

B) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul 
poştei electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor 
necesare derulării raporturilor contractuale dintre d-vs şi UPT. 

 
Sunteţi obligat să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării 

corecte şi complete a acestora, UPT poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu 
dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele 
reglementărilor speciale in domeniul educaţional. 

 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 

comunicate numai următorilor destinatari: 
 persoana vizată 
 partenerii contractuali ai operatorului 
 instituţii de învăţământ şi educaţie 
 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie 
asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi 
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 
ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea 
datelor de către UPT este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al UPT, care va 
înainta solicitarea d-vs conducerii UPT. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a 
vă adresa justiţiei. 



Anexa nr. 2 
 
 
 
 

DECLARAŢIE3 
 
 

Subsemnatul ___________________________, fiul lui ______________ 

şi al ______________________, născut la data de ______________ în 

localitatea ___________, judeţul / sectorul __________, posesor al B.I./CI 

seria____ nr. _______, eliberat de ____________________________________, 

la data de ___________ , în calitate de doctorand U.P.T., înmatriculat ca student 

la studiile universitare doctorale în I.O.S.U.D.-U.P.T.4, declar pe propria 

răspundere că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile legii nr. 677/2001 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi de conţinutul informării 

Universităţii ”Politehnica” din Timişoara cu privire la aceste date (informare 

aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa 

fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate.   

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut 

şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 
 
 
Semnătura _________________ 
 
 
Data _______________________ 

 

                                                 
3 Anexa nr. 2 
4 studii finanţate din Proiectul nr. ..........., ID proiect ..............., cu titlul ...................., din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 nr. CCI 2007 RO051PO001, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU) şi cofinanţat din „Fondul Social European” (FSE) 



 
 

INFORMARE 
 
 
Universitatea ”Politehnica” din Timişoara cu sediul în Timişoara Piaţa 

Victoriei nr.2 , în calitate de I.O.S.U.D., prelucrează date cu caracter personal cu 
privire la doctoranzii ale căror studii sunt finanţate  din Proiectul nr. 6 „Burse 
doctorale”, ID proiect 6998, cu titlul ,,Racordarea programelor de studii 
doctorale la studiile doctorale europene, din cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 nr. CCI 2007 
RO051PO001, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU) şi cofinanţat din „Fondul Social European” 
(FSE), în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 
nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004. 

 
Pe întreaga durată de implementare a proiectului, nr. 6 „Burse doctorale”, 

ID proiect 6998, cu titlul ,,Racordarea programelor de studii doctorale la studiile 
doctorale europene, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 nr. CCI 2007 RO051PO001, selectat în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 
şi cofinanţat din „Fondul Social European” (FSE), Universitatea „Politehnica 
Timişoara, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare 
POSDRU/6/1.5/S/13 are obligaţia de a transmite AMPOSDRU, informaţii 
privind participanţii în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) 
nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi al 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.1080/2006 privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională.  

În acest sens, în calitate de beneficiar, Universitatea „Politehnica 
Timişoara va centraliza şi transmite informaţii privind participanţii pentru 
fiecare an de implementare a proiectului, utilizând următoarele criterii: gen, 
statut ocupaţional, grupe de vârstă, apartenenţa la grup vulnerabil, nivel de 
educaţie, în baza formularelor completate de către participanţi (doctoranzi), 
utilizând formatul standard furnizat de AMPOSDRU. 

 
În vederea realizării obiectivelor propuse şi îndeplinirii condiţiilor mai sus 

menţionate, în calitate de doctorand, persoana din grupul ţintă al proiectului, are 
obligaţia de a furniza datele personale, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
materie.  
 


