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DECLARAŢIE, 

 

Subsemnatul/(a), ………………...........……..…………..….....................………, CNP 
………………………, posesor/(posesoare) B.I./CI, seria ……, nr. ………………, în 
calitate de angajat/ persoană fizica autorizată/ manager de la toate nivelurile în 
cadrul …………………………………..……………, membru al grupului ţintă şi 
beneficiar al activităţilor proiectului „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în 

domeniul financiar contabil” contractul nr. : POSDRU/81/3.2/S/59664 finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Fondul Social European, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru 

întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prin prezenta declar că 
îmi dau consimţământul expres, conform dispoziţiilor art. 8(1) lit a), Legea 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puse 
la dispoziţia universităţii, să fie prelucrate de Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, având numărul de operator de date 2415 şi de partenerii contractuali ai 
instituţiei. 

În acelaşi timp îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate, 
prelucrate şi transferate în ţări din Uniunea Europeană de către Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, în baza dispoziţiilor legale cuprinse în Legea 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestora. 

Iau act de faptul că, in 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, datată şi scanată. 

 
 
 
Data                  Semnătura 

 
 
 
 

 


