
Domnule Decan, 
 

Subsemnatul(a) __________________________________________fiul lui ______________________ 
și al ___________________________ născut(ă) la data de ______________ loc. __________________ 
jud.____________________, 
Pentru absolventele căsătorite se trece numele purtat în facultate :___________________________________ 
Absolvent(ă) al(a) Universității ___________________________________________________________ 
Facultatea de ______________________________________________________________________ 
Specializarea ______________________________________________________________________ 
Promoția (anul absolvirii) _______am fost student(ă) în perioada (anul de început şi anul de sfârşit)_____________ 
Observații privind şcolarizarea (ani repetenți, întreruperi de studii, transfer):______________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Vă rog să-mi aprobați eliberarea adeverinței din care să rezulte că am absolvit cursurile de ZI ale facultății. 
1. Telefon contact_____________________ 
2. Adresa unde să fie expediată adeverința: 
_______________________________________________________________________________ 

Data depunerii cererii,        Semnătura, 
______________        ___________ 
 

Declarație de consimțământ-Numele şi prenumele__________________________________CNP_______________________ 
Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, jud. Braşov, tel. 0268 410525/0268 413000, reprezentată prin 
rector prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, este operator de date personale în scopul declarat "educație şi cultură", "evidența candidaților la 
concursurile de admitere/finalizare studii", "evidența studenților, masteranzilor şi doctoranzilor". 
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.2016/679, Universitatea Transilvania din Braşov prelucrează Datele cu caracter 
personal, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor 
vizate. 
Prin Date cu caracter personal înțelegem orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Aceste informații pot 
include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numărul de telefon, şi orice alt fel de informație necesară în legătură cu individualizarea și 
evidența studenților, inclusiv adresa instituțională de mail atribuită cu ocazia înmatriculării. 
Datele cu caracter personal se pot comunica între Universitatea Transilvania din Braşov şi alte instituții ori organisme publice din domeniul 
educației, care pot folosi informația în scopuri de educație și cultură, precum și evidență studenți, conform Legii educației naționale nr.1/2011. 
Datele dvs. sunt necesare pentru alcătuirea dosarului personal de student și pentru derularea contractului de studii universitare, inclusiv 
pentru examinări/evaluări, mobilități interne și internaționale, temporare și definitive, acordare burse și alte forme de sprijin, acordare 
facilități studenți, acordare cazare, după caz, organizare concursuri, tabere studențești și alte evenimente, emitere și evidență acte de studii, 
evidență absolvenți. Totodată, la finalizarea studiilor, informațiile colectate de către Universitate vor fi anonimizate și vor putea fi folosite 
pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituției, pentru o perioadă de 10 ani, cu 
excepția datelor personale necesare evidenței actelor de studii care se arhivează, prelucrează și gestionează pe o durată permanentă. 
În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi: de a fi informat, de acces la propriile date, de intervenție asupra 
datelor personale, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale prin înaintarea unei cereri scrise datată şi semnată Universității 
Transilvania din Braşov, de a vă  adresa justiției. 
Furnizarea de date cu caracter personal, parte preluate din cadrul procedurii de admitere, reprezintă o obligație necesară pentru încheierea 
contractului de studii universitare, nefurnizarea lor făcând imposibilă derularea raportului de școlarizare. 
Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale, cu excepția prelucrării necesare evidenței 
actelor de studii și situațiilor din registrele matricole. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia, însă în funcție de momentul retragerii consimțământului veți fi informat asupra 
consecințelor retragerii consimțământului. De asemenea, ați luat la cunoștință că beneficiați de dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
          Semnătura __________________ 
 


