
 
CERERE DE PUBLICARE PIERDERI ACTE DE STUDII 

Domnule Director General al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ 
 

Subsemnatul/subsemnata ................................................................................................................, 
(numele actual al titularului, inițiala tatălui) 

domiciliat(ă) în ......................................................., str. ................................................ nr. ......., 

bl. ............, sc. ……..., et. …....., ap. ….........., sectorul ..........., județul ........................................,  

telefon ........................................................ . 

(Necompletarea unor câmpuri poate împiedica rezolvarea rapidă a cererii dumneavoastră! 

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile indicate! ) 

 

vă rog să publicați anunțul de pierdere a următorului act de studii: 

Felul actului .................................................................................. ................................................... 

seria. ...................... nr…............................., nr. de înregistrare în evidențele unității de învățământ 

emitente ............................................................................................................................................ 

data eliberării ................................................................, promoția................................................., 

unitatea de învățământ emitentă ...........................................................................................................,  
(denumirea completă la data eliberării, localitate, județ) 

.........................................................................................................................................................., 
(denumirea facultății, în cazul absolvirii unei instituții de învățământ superior) 

numele titularului la data eliberării ................................................................................................. 

(Necompletarea unor câmpuri poate împiedica rezolvarea rapidă a cererii dumneavoastră! 

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile indicate! ) 

 

Adresa de corespondență electronică (e-mail) ........................................ . 

 

Data: .....................................     Semnătura……………… 
 
 
NOTĂ DE INFORMARE: 
Regia Autonomă Monitorul Oficial, prin intermediul Biroului de Relații cu Publicul prelucrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate  editării și publicării 
actului/anunțului dvs. în Monitorul Oficial al României). Publicarea, respectiv realizarea serviciului se 
realizează potrivit legii. 
Datele se furnizează de dvs. numai în scopul determinat al prelucrării acestora în vederea realizării serviciului 
de editare/publicare potrivit legii. Actul/anunțul dvs., care cuprinde date cu caracter personal se publică în 
Monitorul Oficial al României, astfel încât acesta este destinat publicității legale. Din momentul publicării nu 
pot exista renunțări sau solicitarea dreptului la ștergere sau uitare, având în vedere caracterul de informațiilor 
publicate, precum și al publicației oficiale a statului. 
Refuzul dvs. de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea realizării 
serviciului. 
Vă informăm că Regia Autonomă Monitorul Oficial aplică prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date.  


