
 

 

 

Către Institutul de Istorie Orală Cluj-Napoca, 

 

Subsemnatul(a)     domiciliat în localitatea  , 

str.     , nr.         , bl.           , sc.         

, ap.           , sector/judeţ   , tel.  , 

e-mail    , vă rog să-mi aprobaţi 

consultarea următoarelor interviuril din Arhiva Institutului de Istorie Orală Cluj-Napoca. 

Doresc să efectuez o cercetare ştiinţifică pe tema     

_______________________________________________________   

forma de valorificare a cercetării fiind (articol, lucrare de licență, teză de doctorat etc.*) 

________________________________________________________________________. 

Astfel, rog să-mi puneţi la dispoziţie transcrierile următoarelor interviuri: 

 

Nr . 

crt. 

Nr. interviu Nume intervievat 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 

 

Data   Semnătura    

 

Prin semnarea prezentei cereri, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, declar pe proprie răspundere că nu voi folosi informaţiile despre alte persoane, 

menţionate în cadrul interviurilor de istorie orală care fac obiectul cercetării mele, pentru a aduce 

atingere imaginii, onoarei şi demnităţii acestora. Totodată, declar, pe proprie răspundere, cunoscând că 

legea penală pedepseşte falsul în declaraţii, că am luat cunoştinţă şi mă oblig să respect prevederile 

Regulamentului de acces în Arhiva Institutului de Istorie Orală Cluj-Napoca, a Cartei UBB şi a 

Codului de etică și deontologie profesională al UBB. 

Am luat cunoştinţă regulamentul de acces la interviurile AIIO și declar că NU voi utiliza 

informaţiile din interviurile de istorie orală ce-mi vor fi puse la dispoziţie în alte scopuri decât cele 

ştiinţifice. 

 
* Cercetătorii sunt rugaţi să doneze pentru Biblioteca Institutului de Istorie Orală Cluj-Napoca un 
exemplar din materialul ştiinţific rezultat în urma studiului în arhiva instituţiei noastre. 



CONSIMŢĂMÂNT 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

Subsemnatul/a ________________________________, consimt, în mod 

expres , ca Institutul de Istorie Orală Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, având sediul pe strada Napoca nr. 11, Cluj-Napoca, să 

colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal. 

Menţionez că sunt de acord cu stocarea acestor date în arhiva Institutului 

de Istorie Orală Cluj -Napoca. 

 

 

Aveţi dreptul de a solicita accesul  la acestea, rectificarea sau ștergerea 

acestora sau restricționarea prelucrării, precum şi dreptul de  a  vă retrage 
consimțământul în orice moment dacă apreciaţi că drepturile dumneavoastră au 

fost nerespectate.  

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor 

personale poate fi  adresată o cerere online la adresa de e-mail a Institutului de 

Istorie Orală Cluj-Napoca, pe  site, sau direct la sediul  instituţiei.  

 

 

 

Data                                                                                Semnătura 


