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  Nr. de înregistrare __________ / _____________ 

        SE APROBĂ 

                                                                                                                                         RECTOR 

 

 

 

DOMNULE RECTOR, 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________ 

(numele de familie, inițiala tatălui și toate prenumele conform certificatului de naștere al 

împuternicitului) prin prezenta vă rog să aprobați eliberarea  pe bază de procură notarială a 

DIPLOMEI/CERTIFICATULUI de: 

 Licență 

 Master 

 Doctor 

 Postuniversitar de specializare 

 Perfecționare 

 Studii Aprofundate 

 Absolvire Colegiu 

 Certificat de pregătire didactică 

 Certificat de acordare a gradelor didactice 

 Foaie Matricolă 

 

 

emis(ă) pe numele domnului /doamnei _________________________________absolvent(ă) 

a/al, _________________________________________________________________________ 

Facultatea ____________________________________________________________________, 

programul de studii/specializarea ________________________________________,în anul ___. 

Motivul pentru care titularul actului de studii nu se poate prezenta  personal este: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Data: _______________        Semnătura, 
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

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 0256/277122,   fax: 

0256/277009, denumită în continuare USAMVBT, reprezentată legal de Rector Prof.univ.dr. Popescu Cosmin, 

prelucrează datele cu caracter personal furnizate de absolvenţii şi împuterniciții acestora pentru Biroul Eliberare Acte, 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), 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, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, etnia, imagine, date personale 

ale membrilor de familie, date din permisul de conducere, adresă, număr de telefon/fax/e-mail, formarea profesională, 

starea de sănătate, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare, precum şi date cu caracter special furnizate 

de beneficiari şi pentru care vă exprimaţi în scris şi în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul 

numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaport).  

 

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

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 

➢ tipărirea şi eliberarea actelor de studii; 

➢ realizarea obiectului de activitate principal, respectiv învăţământ superior universitar; 

➢ în scopul respectării tuturor obligaţiilor legale ce îi incubă instituţiei; 

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

operatorului; 

➢ raportare nominală a datelor personale la MEC prin UEFISCDI, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 

legale în raport cu RMUR (Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România); 

➢ 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 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: 

➢ iniţierea şi derularea procedurii de eliberare a actelor de studii;   

➢ 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); 

➢ consimţământul dvs; 

➢ 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. 
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Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală necesară pentru eliberarea actelor de studii. 

Absolvenţii/persoanele împuternicite sunt obligate să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, 

consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea eliberării actelor de studii. În acest caz USAMVBT va fi 

exonerată de răspundere. 

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale: 

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către 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 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 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, 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 absolvent/persoană împuternicită1, 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 consimţămăntul ca USAMVBT să prelucreze datele mele cu caracter personal, inclusiv pe cele cu 

caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplina cunoştinţă de cauză. 

Nume, prenume _____________________ 

Data ____________________________ 

Semnătura ________________________ 

 
1 Se optează obligatoriu pentru una din situaţii, prin tăierea celeilalte 


