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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

           ANEXA 4 
 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
                  pentru persoanele care solicită adeverințe 

 
 
 
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin 

B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de 

____________________________________, la data de _______________________, având C.N.P. 

_________________________,  cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, 

sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu completările și modificările ulterioare, a art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, sunt de acord să furnizez Agenției de Credite și Burse de Studii  

datele mele cu caracter personal așa cum sunt definite ele în legislația în vigoare și îmi exprim 

consimțământul expres referitor la: 

a) furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal către persoanele implicate în procesul de elaborare a adeverinței solicitate; 

b) preluarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal, de la alte autorități sau instituții publice din țară și din străinătate; 

c) stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în conformitate 
cu legislația în vigoare. 

Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ. 
 
Date de contact: 

Mobil ________________________________ 

E-mail _______________________________ 

 
Data                                                                                     Semnătura 
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

           ANEXA 1 
 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
                  pentru candidații la bursele oferite de A.C.B.S. 

 
 
 
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin 

B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de 

____________________________________, la data de _______________________, având C.N.P. 

_________________________,  cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, 

sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu completările și modificările ulterioare, a art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, sunt de acord să furnizez Agenției de Credite și Burse de Studii  

datele mele cu caracter personal așa cum sunt definite ele în legislația în vigoare și îmi exprim 

consimțământul expres referitor la: 

a) furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal către persoanele implicate în organizarea și desfășurarea concursurilor naționale pentru 
obținerea burselor în străinătate, a celor implicate în operațiunile financiar contabile legate de 
stagiul meu de bursă, către alte organisme internaționale, autorități sau instituții publice naționale 
și internaționale, în vederea bunei desfășurări a concursului pentru care am aplicat și / sau a 
stagiului de bursă pe care l-am obținut și îl efectuez/l-am efectuat; 

b) preluarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal, de la alte autorități sau instituții publice din țară și din străinătate în vederea bunei 
desfășurări a concursului pentru care am aplicat și / sau a stagiului de bursă pe care l-am obținut; 

c) stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în conformitate 
cu legislația în vigoare. 

Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ. 
 
Date de contact: 

Mobil ________________________________ 

E-mail _______________________________ 

 
Data                                                                                     Semnătura 
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

          ANEXA 3 
 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
                  pentru evaluatori, membri consiliului A.C.B.S.  

 
 
 
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin 

B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de 

____________________________________, la data de _______________________, având C.N.P. 

_________________________,  cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, 

sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu completările și modificările ulterioare, a art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, îmi exprim consimțământul expres referitor la: 

a) furnizarea către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter personal  așa 

cum sunt ele definite în legislația în vigoare, în vederea desfășurării activității mele în cadrul 

concursului național organizat de A.C.B.S.; 

b) stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ. 
 
Date de contact: 

Mobil ________________________________ 

E-mail _______________________________ 

 
Data                                                                                     Semnătura 
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

           ANEXA 5 
 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
  pentru persoanele care participă la concursuri de recrutare organizate de A.C.B.S. 

 
 
 
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin 

B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de 

____________________________________, la data de _______________________, având C.N.P. 

_________________________,  cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, 

sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu completările și modificările ulterioare, a art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, sunt de acord să furnizez Agenției de Credite și Burse de Studii  

datele mele cu caracter personal așa cum sunt definite ele în legislația în vigoare și îmi exprim 

consimțământul expres referitor la: 

a) furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal către persoanele implicate în procesul de recrutare organizat de A.C.B.S.; 

b) preluarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter 
personal, de la alte autorități sau instituții publice din țară și din străinătate; 

c) stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în conformitate 
cu legislația în vigoare. 

Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ. 
 
Date de contact: 

Mobil ________________________________ 

E-mail _______________________________ 

 
Data                                                                                     Semnătura 
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

           ANEXA 2 
 

CERERE 
 

 de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
             

 
 
 
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-

ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de 

____________________________________, la data de _______________________, având 

C.N.P. _________________________,  cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. 

_________, sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu completările și modificările 

ulterioare, a art. 4  din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, prin prezenta îmi retrag consimțământul dat de mine Agenției de Credite și 

Burse de Studii pentru a prelucra  datele mele cu caracter personal  

 
 
 
 
 
Data                                                                                     Semnătura 
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