
Cererea se va completa olograf şi va fi însoţită de o copie după B.I / C.I / paşaport 

 

Nr. de înregistrare __________ / _____________ 

Către, 

Secretariatul Şcolii Doctorale 

 

Subsemnatul(a) _________________________________________________________________, 

CNP ___________________________________, născut la  data de _________________________________, 

în localitatea, __________________________________, judeţul ____________________________, domiciliat 

în ____________________________________________________________________, identificat cu 

B.I/C.I/paşaport_______seria_______nr.____________eliberat la data de_____________________________ 

de către ________________________________________, în calitate de student / fost student / absolvent al 

Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești / Medicină Veterinară, 

domeniul_____________________________________________________________________________, 

conducător de doctorat _____________________________________________________________________ 

an de studiu / absolvent  _____________________, îmi exprim acordul ca personalul angajat la secretariatul 

Şcolii Doctorale din cadrul USAMV Cluj-Napoca să îmi transmită în format electronic (copie scanată) 

următoarele documente
1
 aflate în original la secretariatul Şcolii Doctorale: 

o Diploma de Licenţă / Inginer 

o Foaia matricolă / Suplimentul la Diplomă, anexă la Diploma de Licenţă / Inginer 

o Diploma de Master  

o Foaia matricolă / Suplimentul la Diplomă, anexă la Diploma de Master 

o Adeverinţa de finalizare a studiilor 

o Situaţia şcolară  

o Adeverinţă de student 

o Adeverinţă privind anii de studii urmaţi la buget / taxă 
 

Menţionez că, solicit eliberarea unei copii, în format electronic, după actul de studii / documentul 

universitar menţionat mai sus din următoarele motive: _______________________________________
2
  

__________________________________________________________________________________ 

 

Data  __________________    Semnătura _________________________ 

 

 

 

Conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, USAMV Cluj-Napoca 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, data şi locul naşterii, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, formare profesională, informații cu privire 

la studiile efectuate/absolvite, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Prin semnarea acestei cereri declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, datele mele 

cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate cu Regulamentul 

General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

                                                           
1
 Se va marca actul de studii / documentul universitar pentru care se face solicitarea 

2
 Se va menționa motivul pentru care titularul nu se poate prezenta la sediul universităţii – secretariatul Şcolii 

Doctorale 


