CERERE DE ACCES LA ARHIVA DE ISTORIE ORALĂ 1
Nr. _________ din _____________

Aprobat
Preşedintele Colegiului C.N.S.A.S.

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ______________________________, domiciliat în localitatea __________________,
str. _______________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ ___________,
tel. ___________________, e-mail __________________________________________, posesor al actului de
identitate ________, seria _______, nr. ___________, eliberat de ______________, la data _____________,
încadrat la (locul de muncă) _______________________________, în funcţia de ______________________,
vă rog să binevoiţi a-mi aproba accesul la arhiva de istorie orală a C.N.S.A.S.
Forma de valorificare a interviurilor fiind 2 ______________________________________________________.
Astfel, rog să-mi puneţi la dispoziţie interviuri ale următoarelor persoane:
4
Nr.
Nume şi prenumele persoanei
Forma de valorificare a interviurilor
crt.
intervievate
1.
2.
3.
4.
5.
Declar, prin prezenta, pe proprie răspundere, cunoscând că legea penală pedepseşte falsul în
declaraţii, că am luat cunoştinţă şi mă oblig să respect prevederile O.U.G. 24/2008, ale Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a C.N.S.A.S. şi ale Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
De asemenea, voi respecta atât normele etice şi ştiinţifice de redactare a interviurilor, cât şi
menţionarea sursei, conform modelului: AIO – CNSAS, cota/nr. DVD, volumul, fragmentul, minutul / secunda,
numele intervievatului, data interviului, numele intervievatorului.
Am luat cunoştinţă de faptul că aprobarea de acces la arhiva de istorie orală îmi poate fi retrasă în
cazul în care voi utiliza informaţiile din interviurile ce-mi vor fi puse la dispoziţie în alte scopuri decât cele
exclusiv ştiinţifice şi educaţionale.
Semnătura

Data

Toate rubricile trebuie completate explicit. Cererile incomplete vor fi respinse.
Se va menţiona: articol, studiu, teză-licenţă, teză-doctorat etc. – detaliat. Cercetătorii sunt rugaţi să informeze în scris CNSAS,
respectiv Centrul de Istorie Orală, cu privire la modalitatea de valorificare a interviurilor şi să doneze centrului un exemplar din
materialul ştiinţific publicat.
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