
 

 

 

 

               ANEXA 1 

 

 

                                                                           Doamnă Decan, 

 

Subsemnatul(a), ....................................................................................................................., domiciliat(ă) în 

.................................................................................................................................................. posesor al C.I. seria 

............................., numărul ..........................., eliberată de ..........................................................., la data de 

.........................................., având CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, număr de telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, adresă de e-mail 

..............................................................................................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de disertaţie, sesiunea 

SEPTEMBRIE 2022. 

Menţionez că sunt absolvent al Facultăţii de ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI, programul de studii 

......................................................................................................................................................, forma de învăţământ CU 

FRECVENȚĂ, promoţia ............................................. . Vă fac cunoscut faptul că am început studiile universitare de masterat în 

anul universitar .................................... şi am fost student în perioada ...................... / ............................ . 

Am transmis la departamenteam@eam.ase.ro un exemplar al lucrării de disertație cu tema 

..............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................., coordonator ştiinţific 

dl./dna. ........................................................................................................................ .  

 

Declar pe proprie răspundere că lucrarea transmisă coincide cu cea încărcată în vederea verificării antiplagiat şi este 

rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform 

normelor etice, în note şi în bibliografie. Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă la nicio instituţie de 

învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic. 

De asemenea, menţionez că nu am mai susţinut examenul de disertaţie. 

După promovarea examenului de finalizare a studiilor doresc să-mi fie eliberată adeverinţa de absolvire. 

 

 

 

Data .................................................   Semnătura ................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:departamenteam@eam.ase.ro


 

 

 

ANEXA 2 

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 
Subsemnatul(a),  ,   născut(ă)   în   localitatea , 

județul/sectorul , având codul numeric personal , titular al C.I. cu seria , nr. 

  , eliberat la data de , de către , candidat la examenul de finalizare a studiilor 

universitare de masterat organizat de Academia de Studii Economice din București, declar pe propria răspundere 

că: 

 
□ am mai absolvit o facultate a unei alte 

universități……………………………………………………………….(se va declara programul de studii 

universitare de licență absolvit, anul absolvirii și universitatea) 

□ nu am mai absolvit o facultate a unei alte 

universități……………………………………………………………….(se va declara programul de studii 

universitare de licență absolvit, anul absolvirii și universitatea) 

 
De asemenea: 

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

Datelor cu Caracter Personal, publicat site-ul ASE; 

- 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 examenului de finalizare a studiilor universitare de 

licență/masterat 

 
Prezenta declarație a fost dată în vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare 

de licență/masterat sesiunea iulie 2022 organizată în cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

 

Data 

Semnătura 



 

 

ANEXA 3 

 

 
                                                              DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

PRIVINDAUTENTICITATE A DOCUMENTELOR TRANSMISE PRIN E-MAIL 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata,...................................................................,cetățean.............., 

născut/născută la............................... data de...................,în..............................,cu domiciliul 

în.....................legitimat/legitimată cu.................,seria..................,nr...............,eliberat/eliberată 

de....................., la data de................, CNP..................................,adresă e-mail......................, în calitate 

de candidat la examenul de finalizare de studii, organizat de ASE, pentru anul universitar 2021-2022, 

declar pe propria  răspundere următoarele: 

- toate datele și informațiile furnizate sunt complete, reale și corecte; 

- documentele transmise secretariatului prin e-mail sunt autentice; 

- adresa de corespondență electronică indicată este veridică, funcțională, verificată de către 

subsemnatul și accept ca toate informațiile furnizate de către ASE să fie considerate recepționate; 

- sunt conștient că, în cazul constatării falsului sau falsificării acestora, voi suporta rigorile legii 

pentru săvârșirea infracțiunilor comise (fals, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale), 

conform Art. 326 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

Semnătura candidatului 

............................................................... 

 

 
Data 

............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 
 

 
 

                                                           DECLARAȚIE 

 



 

 

      Subsemnatul/subsemnata...................................................................... 

absolvent(ă) a Facultății de.................................................................din cadrul 

Academiei de Studii Economice  din București, promoția....................... declar, pe 

propria răspundere, că lucrarea cu care mă prezint la examenul de finalizare a studiilor 

universitare de masterat este rezultatul propriei mele cercetări, este concepută și 

elaborată cu respectarea rigorilor unei lucrări științifice și că sursele bibliografice sunt 

citate pe parcursul tratării problematicii din lucrare, respectându-se etica cercetării și 

utilizării materialelor consultate și/sau citate. 

De asemenea, declar că sunt conștient(ă) de rigorile legii pentru săvârșirea 

infracțiunilor de fals și uz de fals, conform Art. 326 din Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

Semnătura candidatului 

............................................................... 

Data 

............................................... 


