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Anexa 20 
Declarație pe proprie răspundere 

 
Subsemnatul(a), _____________________, născut(ă) în localitatea ___________, județul/sectorul 

_______, având pașaport seria __, nr. ______, eliberat la data de __________, de către ______, candidat la 
concursul de admitere organizat de Academia de Studii Economice din București, declar pe propria 
răspundere că: 

 nu am fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare din ASE; 
 nu voi urma concomitent două programe de studii finanțate de la bugetul de stat, indiferent de 

nivelul lor și nu voi urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul 
și forma de finanțare ale acestora; 

 am fost înmatriculat la un alt program de studii universitare de licență, și am beneficiat de 
finanțare de la buget ___ semestre; 

 nu am fost înmatriculat la un alt program de studii universitare de licență; 
 am absolvit o altă facultate; 
 doresc să urmez concomitent două programe de licență finanțate de la bugetul de stat în ASE, 

întrucât am calitatea de olimpic internațional; 
 am luat act de dispozițiile art. 199 alin. 3 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca 
student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le 
oferă. Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în 
vigoare, numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii.” 

 
De asemenea: 
- am luat cunoștință de prevederile documentului denumit Politica ASE în domeniul Protecției 

Datelor cu Caracter Personal, publicat pe site-ul ASE; 
- sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin. 2 din OMENCȘ nr. 

6102/2016); 
- consimt, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal ce mă privesc să fie 

prelucrate de către ASE prin mijloace automate și neautomate, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene; 

- am luat cunoștință de faptul că prezentul consimțământ este valabil pentru prelucrarea tuturor 
datelor cu caracter personal necesare susținerii concursului de admitere la studii universitare de licență, iar 
în situația în care voi fi admis, se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal 
necesare încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității și a procesului de cazare. 

  
Prezenta declarație a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere – sesiunea iulie 2022 

– la programele de studii universitare de licență organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București. 

 
Data           Semnătura 

 


