
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA 
 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara, anunță că în data de 13.05.2020 ora 11.00,  

 

Domnul Prof.univ.dr. Tiberiu IANCU 

 

va susține online, în vederea obținerii ”Atestatului de Abilitare” în domeniul 

Agronomie, teza de abilitare cu titlul: 

 

  
 

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE 

ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

 

 

Comisia  de abilitare  este compusă  din: 

 

- Prof univ.dr. Florinel IMBREA - membru 

-Prof univ.dr. Mircea MIHALACHE - membru 

- Prof univ. dr. Roxana VIDICAN -  membru 

 

În vederea participării online la susținerea publică a tezei de abilitare, persoanele 

interesate trebuie să completeze, să semneze și să transmită IOSUD USAMVBT 

”Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal” atașată ca anexă 

prezentului anunț și să acceseze link-ul de mai jos: 

 
https://us02web.zoom.us/j/89510488450

https://us02web.zoom.us/j/89510488450


 
 

Anexa    

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod poştal, 300645, 

telefon 0256/277225,   fax: 0256/277009, denumită în continuare IOSUD - USAMVBT, reprezentată legal de 

Rector Prof.univ.dr. Popescu Cosmin şi prin Director CSUD Prof.univ.dr. Morariu Sorin, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.   

 

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), IOSUD - USAMVBT are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate 

de către dumneavoastră (nume, prenume, cod numeric personal, serie şi număr de carte de identitate, imagine, 

situație militară, date personale ale membrilor de familie, date din permisul de conducere, date privind contul 

bancar, adresă, număr de telefon/fax/e-mail, formarea profesională, starea de sănătate, vocea şi imaginea 

participanţilor la procesul de organizare a susţinerii on-line a tezei de doctorat/tezei de abilitare, votul 

membrilor comisiei exprimat şi discuţiile pe chat, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic al prelucrării 

 

IOSUD – USAMVBT, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în 

următoarele scopuri: 

 organizarea susţinerii on-line a tezei de doctorat/a tezei de abilitare; 

 păstrarea dovezilor privind organizarea susţinerii on-line a tezei de doctorat/tezei de abilitare; 

 realizarea obiectului de activitate principal, respectiv învăţământ superior universitar; 

 în scopul respectării tuturor obligaţiilor legale ce îi incubă instituţiei; 

 în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare prin intermediul poştei electronice, pentru 

comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării şi organizării susţinerii 

online a tezei de doctorat/tezei de abilitare;  

 raportări interne sau către alte autorităţi/instituţii ale statului, ca urmare a unor obligaţii legale 

ale operatorului; 

 întocmirea de statistici/actuariale; 

 întocmirea unor situaţii de audit; 

 soluţionarea potenţialelor litigii, deferite instanţelor (de drept comun sau arbitrale); 

 soluţionarea petiţiilor, reclamaţiilor şi a solicitărilor primite de instituţie de la diverse 

persoane fizice sau juridice;  

 asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere audio - video); 

 asigurarea măsurilor necesare de organizare a susţinerii on-line a tezei de doctorat/tezei 

de abilitare (înregistrare audio – video a participanţilor) 

 asigurarea implementării şi respectării procedurilor şi regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale instituţiei; 

 asigurarea implementării şi respectării dispoziţiilor/hotărârilor structurilor de conducere 

interne/persoanelor cu funcţii de conducere, documente ce completează procedurile şi 

regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiei; 

 asigurarea evidenţei persoanelor care intră în incinta instituţiei; 

 



Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile menţionate anterior, are ca 

temei: 

 organizarea susţinerii online a tezei de doctorat/tezei de abilitare; 

 o obligaţie legală a operatorului; 

 aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

 interesul legitim al operatorului, pentru activităţi precum efectuarea de analize 

statistice/actuariale şi raportări interne sau către alte autorităţi/instituţii ale statului, asigurarea 

implementării şi respectării procedurilor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 

instituţiei, asigurarea măsurilor de securitate necesare, etc. 

 

Furnizarea datelor cu caracter personal şi înregistrarea audio - video a participanţilor reprezintă o 

obligatie legală necesară pentru organizarea şi păstrarea dovezilor privind susţinerea on-line a tezei de 

doctorat/tezei de abilitare. Persoanele participante la procesul de organizare a susţinerii on-line a tezei de 

doctorat/tezei de abilitare sunt obligate să furnizeze aceste date cu caracter personal şi să permită înregistrarea 

audio – video,  în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea organizării şi 

derulării procedurii de susţinere on-line a tezei de doctorat/tezei de abilitare, instituţia fiind pusă şi în 

imposibilitatea de a respecta cerinţele actuale ale reglementărilor speciale privind necesitatea limitării efectelor 

negative generate de epidemia de coronavirus. În acest caz IOSUD - USAMVBT va fi exonerată de răspundere. 

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale: 

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IOSUD - USAMVBT şi sunt comunicate 

următorilor destinatari:  

 autorităţilor/instituţiilor statului, ca urmare a unor obligaţii legale ale operatorului; 

 persoanelor fizice sau juridice, ca urmare a unor obligaţii legale ale operatorului; 

 partenerii contractuali ai universităţii; 

 instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, birouri 

de traduceri, alte servicii autorizate, experţi evaluatori; 

 alte instituţii de învăţământ şi educaţie.  

 

Stocarea datelor cu caracter personal 

 

Datele personale vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate anterior, în acord 

şi cu termenele legale de arhivare. 

 

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal 

 

În legătură cu prelucrarea datelor cu  caracter personal, în baza condiţiilor specificate în Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

 dreptul la acces la datele cu caracter personal; 

 dreptul la rectificare; 

 dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de 

lege, când prelucrarea datelor de către IOSUD - USAMVBT este obligatorie; 

 dreptul la restricţionarea datelor; 

 dreptul la portabilitatea datelor; 

 dreptul la opoziţie, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale; 

 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri; 

 dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă privind protecţia datelor; 

 dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 



Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către IOSUD –

USAMVBT, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod poştal, 300645, în atenţia 

Responsabilului cu protecţia datelor, în persoana d-lui Şef lucr. dr. Moisa Sebastian, precum şi la adresa de e-

mail: protectiadatelor@usab-tm.ro.  

 

Prin semnarea acestei informări, subsemnatul/a ________________________________________, în 

calitate de participant la susţinerea on-line a tezei de doctorat/tezei de abilitare declar că am luat la 

cunoștință că USAMVBT va prelucra, prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, că am înțeles 

drepturile și obligațiile esențiale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi îmi exprim expres 

consimțământul ca IOSUD - USAMVBT să prelucreze datele mele cu caracter personal, pentru toate 

scopurile prelucrării anterior menționate. 

 

Nume, prenume _____________________ 

Data ____________________________ 

Semnătura _______________________ 

 

 

 


