
Doamnă Decan, 

Subsemnatul/a ______________________________________________________, CNP_____________               , 

telefon______________, email _____________________________, student/a la Facultatea EAM, program 

licență/masterat EAAA/EE/MPDRR în anul ___, grupa ______, dețin următoarea situație: 

Venit net TATA (lei) Venit net MAMA (lei) Venit net Titular (Student (a)) (lei) 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Venit net FRATI/SURORI (lei) Venit net Venit FRATI/SURORI (lei) Venit net Venit FRATI/SURORI (lei) 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Noiembrie 2021:________ 

Decembrie 2021: _______ 

Ianuarie 2022:________ 

Venit mediu: _______ 

 

Număr membri în familie Venit minim net pe membru de familie 

(lei) (<1524 lei) 

 
 

 

Orfan de Din casa de 

copii 

Plasament 

familial 

Părinți 

divorțați 

Mă aflu în 

evidenţele 

dispensarului 

studenţesc 
Un părinte De ambii 

părinți 

      

Solicit / Nu solicit loc de cazare în căminele ASE București pentru caz social. 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt în conformitate cu realitatea și iau la cunoștință că în caz contrar voi 

pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în vigoare (fals și uz de fals).   

În conformitate cu dispoziţiile art.8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea da telor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, sunt de acord  ca datele cu caracter personal conţinute în acest document să fie prelucrate  de Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, având numărul de operator de date 19458. Iau act de faptul că în baza dispoziţiilor art. 13, 14 şi 15 din Legea 677/2001 am 

dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă şi semnată. 

Data: 

Semnătura: 


