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UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA  

                         APROBAT DECAN, 

       

 

  

DOMNULE DECAN, 

 

 

 

 Subsemnatul/a ___________________________________, student/ă străin/ă, 

bursier/ă al statului Român, înmatriculat la Facultatea ____________________ 

__________________________________, Programul de studii ________________________ 

_________________________, cu frecvență, anul _____, în temeiul:  

- Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat 

în România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv 

fără plata taxelor de școlarizare (Anexa nr.2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017)  

- OMEN 3392 din 27 februarie 2017 cu modificările și completările  

- Regulamentului de acordare a burselor în Universitatea Maritimă din Constanța,  

Solicit, începând cu anul universitar ____-____, dreptul de a opta pentru bursa cu valoare 

mai mare. 

 Menționez faptul că am media ____ și conform Regulamentului de acordare a burselor 

în Universitatea Maritimă din Constanța mă încadrez la tipul de bursă de ______. 

 Vă mulțumesc, 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această Cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă 

din Constanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza  RegulamentuluiI (UE) 2016/679 am dreptul de acces, intervenţie şi 

opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. 

Am înţeles că pentru mai multe detalii şi informaţii pot contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter 

personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-

edu.eu/dpo/  https://cmu-edu.eu/admitere - „Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” sau ale 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe 

Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: 

+40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro. 

  

Data,         Semnătura, 

_______________       ____________________ 

 

 

 

Domnului decan al Facultății ________________________________ 
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