
Anexa 1 

 

 

 

 

 

DECAN,     ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC, 

 
 

 

Domnule Decan, 
 

 

 Subsemnatul(a)________________________________________________________________

____, CNP ____________________, absolvent(ă), promoţia ___________, programul de studii / 

specializarea MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL FORESTIER, forma de 

învățământ IF, studii universitare de master (2 ani), doresc să mă înscriu la examenul de disertație, 

sesiunea iulie 2020. 

 Tema lucrării de disertație 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Îndrumătorul ştiinţific este ____________________________________________________ 

             

 Telefon mobil absolvent  ______________________________ 

 Modificările ulterioare mă oblig să le aduc la cunoştinţă, în timp util, serviciului secretariat. 

 

 

Data,         Semnătura absolventului,  

 

 

 

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezentul instrument de cercetare să fie prelucrate de Universitatea 

”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul 

U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. 

Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și publicate la adresa www.usv.ro 

- Protecția datelor cu caracter personal. 
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