INVITAȚIE
Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Colegiul Economic „A.D.
Xenopol” și cu Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, vă invită să participați la
competițiile propuse în cadrul proiectului “Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs
interdisciplinar pe teme economice, ediția a VII-a, care se va organiza în perioada 29 martie – 31
martie a.c., în sistem on-line.
Concursul interdisciplinar pe teme economice implică participarea elevilor la următoarele
competiții:
 Târgul Firmelor de Exercițiu
o Cel mai bun catalog
o Cea mai bună prezentare PPT/ negociator
o Cel mai bun spot video
o Cele mai profesionale materiale promoționale
o Cel mai bun slogan
 Secțiunea concurs de eseuri:
o Contabilitate – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri „Rolul contabilității
și raportării financiare a companiilor în condiții de criză”.
o Turism - clasa a XI-a și a XII-a. Concursul „Simularea activității desfășurate în
cadrul unei agenții de turism”.
o Economie - clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri cu tema ”Provocări
economico-sociale, actuale și de perspectivă, generate de criza pandemică”.
Condițiile de participare și modalitățile de organizarea a competițiilor sunt prezentate în
anexa la prezenta invitație.
Vă așteptăm cu drag!
Director,
Prof. Mihaela Iacoban

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Director,
Prof. Claudia-Emilia Anghel

Anexă - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului
Condiții de participare și modalități de organizare a competițiilor
Derularea activităților se va realiza după următorul program:
03 martie Înscrierea în concurs prin trimiterea on-line (https://forms.gle/54Z1ZCTiHcBegQSs5)
– 09
a formularului de înscriere și a declarațiilor cu privire la prelucrarea datelor personale
martie
de către Academia de Studii Economice din București.
2021
10 martie Transmiterea proiectelor pe secțiuni, după cum urmează:
– 24
Târgul Firmelor de Exercițiu - targ.firme.exercitiu@ase.ro
martie
Contabilitate - decan@cig.ase.ro
2021
Economie – grigore.pirosca@economie.ase.ro
Turism - depturism@com.ase.ro
24 martie – Evaluarea proiectelor de către comisiile de specialitate
26 martie
2021
Anunțarea rezultatului evaluării (admis/respins) și programarea elevilor declarați
26 martie
admiși pentru susținerea proiectelor în fața Comisiei de evaluare. Rezultatul evaluării
2021
și programarea vor fi trimise pe adresa de e-mail de la care s-a primit proiectul.
29 martie Susținerea proiectelor transmise anterior în fața Comisiei de evaluare (susținerea va
– 31
avea loc online, pe platforma Zoom)
martie
Anunțarea câștigătorilor și premierea
2021
Rezultatele evaluării nu pot fi contestate.
Premiile vor fi acordate de ASE şi de sponsorii concursului.
Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare.
Profesorii coordonatori ai elevilor participanţi vor primi un document doveditor (adeverință de
participare).
Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către
Academia de Studii Economice din București.

Condiții de participare - Târgul Firmelor de Exercițiu
 Participarea la această secțiune presupune elaborarea următoarelor elemente:
1. Catalog
2. PowerPoint
3. Spot
4. Materiale promoționale
5. Slogan



Toate cele 5 elemente vor fi transmise la adresa de email: targ.firme.exercitiu@ase.ro

Condiţii de participare - Secțiunea concurs de eseuri:





Eseurile vor fi realizate individual și/sau pe echipe de maximum 2 elevi. Pentru a fi
acceptate, acestea trebuie să respecte termenele de înscriere/predare conținute de prezentul
regulament.
Lucrările vor fi verificate pentru plagiat. Nu vor fi luate în considerare lucrările plagiate.
Structura eseului este următoarea:
 Rezumat ( max. 7 rânduri)
 Cuvinte cheie ( 5 – 7 cuvinte)
 Introducere (max. ½ pagină)
 Conţinut ştiinţific (max. 3 pagini)
 Concluzii (max. ½ pagină)
 Bibliografie
Condiţii de redactare:
 Eseul poate fi redactat şi prezentat în limba română sau în limba engleză.
 Formatul acceptat este Word sau PFD.
 Numele documentului care include eseul trebuie sa aibă forma: nume_prenume _ titlul
lucrării
 Setările paginii sunt: A4 cu margini jos/sus şi stânga/dreapta de 2,5 cm.
 Fontul recomandat este Times New Roman, normal, mărime 12, spaţiere la un 1,5 rânduri.
 Lucrările în limba româna vor fi redactate cu diacritice.
 Pentru sursele citate în cadrul eseului se vor preciza numele autorului, inițiala prenumelui,
titlul lucrării, editura, locul, anul apariției și pagina/intervalul paginilor.









Criterii de evaluare:
Respectarea condiţiilor de redactare
Respectarea structurii cerute
Originalitatea
Calitatea informaţiilor
Coerenţa ideilor
Pertinenţa argumentării
Relevanţa informaţiei ştiinţifice şi a bibliografiei raportat la teme aleasă
Prezentatea publică

Secțiunea concurs
CONTABILITATE
Investitorii sunt într-o goană permanentă după profit, dar este profitul, în orice circumstanțe,
indicatorul cel mai relevant al performanței unei companii din perspectiva celor care investesc, dar
și din cea a tuturor celorlalte părți interesate (creditori financiari, parteneri comerciali, salariați
etc.)? Cum se gestionează un asemenea obiectiv în condiții de criză și în ce măsură contabilitatea
oferă informații credibile despre performanța reală a companiilor, dar și despre riscurile aferente
afacerilor acestora? Cât de importantă este calitatea raportărilor financiare ale companiilor și care
sunt elementele care asigură o informație de calitate? Cât de optimiste sau de prudente ar trebui să
fie raportările financiare ale companiilor în condiții de criză? Cât de mult prezent și cât de mult
viitor ar trebui să se includă în raportările financiare ale companiilor în condiții de criză? Cum se
poate previziona o situație de criză utilizând informația produsă de contabilitate?
Acestea sunt doar câteva dintre ideile care merită atenția unui studiu și al unei documentări
care să se concretizeze într-un eseu cu care vă așteptăm să vă înscrieți la concurs. Pentru realizarea
eseului puteți consulta, în vederea documentării, orice surse relevante precum: articole publicate în
reviste științifice; articole publicate în reviste profesionale, studii și ghiduri profesionale ale unor
cabinete de consultanță în domeniul financiar-contabil, manuale, informații publicate pe site-urile
companiilor, pe site-urile organismelor profesionale naționale, pe site-urile organizațiilor europene
sau internaționale, informații publicate pe rețelele de socializare ale companiilor etc.
Relevante, în procesul de evaluare vor fi următoarele aspecte: relevanța temei alese și
încadrarea ei în tematica aferentă concursului, prezentarea ideii eseului, prezentarea contextului
aferent subiectului abordat, existența și pertinența opiniilor personale exprimate, calitatea
argumentației opiniilor personale și corelarea acesteia cu idei exprimate în literatura de specialitate
precum și în alte surse de documentare utilizate.
Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, interesaţi să-şi
valorifice cunoştinţele teoretice dobândite în domeniul contabilității și raportării financiare.
Condițiile de înscriere şi participare, precum şi modalitățile de organizare a competiției sunt
prezentate în anexa prezentei invitații, reprezentând Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului.

Secțiunea
ECONOMIE
Evenimentul se adresează tuturor elevilor de liceu (clasele a X-a – a XII-a), interesaţi să-şi
valorifice cunoştinţele teoretice dobândite în domeniul economiei.
Subiectul eseurilor trebuie să se încadreze într-una din ariile tematice: Microeconomie;
Macroeconomie; Antreprenoriat.
Se spune că 70% din job-urile următorilor 30 de ani nici măcar nu au fost inventate. Cei 15 ani de
școală, liceu, facultate cu licență și masterat la care se mai pot adăuga 5 ani de studii doctorale și
postodoctorale trebuie să ne pregătească pentru aceste provocări. Va fi suficient doar să învățăm
bine? Ce avem de făcut în fața unei crize neciclice precum pandemia ?
În anul 1929 economia lumii s-a prăbușit, apoi a fost urmată de două războaie mondiale cauzate de
lipsa de sustenabilitate a soluțiilor socio-economice pe termen lung. Ne-am pregătit de crize de
supraproducție cu un stat activ care să ne apere în fața crizelor, dar șocurile petroliere din anii 1970
ne-au surprins. Ne-am pregătit să facem față șocurilor resurselor naturale, dar criza bancară din
1987 ne-a surprins din nou. Ne-am pregătit pentru a preveni dezechilibrele bancare dar criza
informatică din 2001 ne-a surprins, apoi criza financiară din 2008-2009. Când am reușit să
reglementăm instrumentele financiare de pe Wall Street, în Europa a izbucnit în 2010-2012 criza
datoriilor suverane. Când am învățat și această lecție de echilibru bugetar, și se părea că nu are ce să
ne mai surprindă, am fost cu adevărat surprinși, de data aceasta, de o pandemie care nu exista nici în
cele mai pesimiste scenarii ale prognozelor economice. Este cât se poate de clar, orice am face și
oricât de bine pregătiți am fi, incertitudinea economică nu mai poate fi evitată. Trebuie să trăim cu
ea și să devenim mai buni. Și în acest context continuăm să ne specializăm, sau revenim la
pregătirea generalistă care ne permite o versatilitate viitoare?
Economiștii de mâine vor avea de înfruntat provocări noi. Pandemia a impus accelerarea
digitalizării, iar acest lucru va reconfigura viețile noastre într-o măsură mai mare chiar decât a făcuto la actuala generație de tineri – nativii digitali. Economiștii de mâine ar trebui să se gândească la
următoarele teme:
- Cum a fost accelerată frecvența schimbării în ultimii ani?
- Care sunt noile competențe de pe piață, bazate pe gândire critică, management adaptiv, luarea
deciziilor, gândirea strategică sau rezolvarea de probleme neprevăzute, precum cea impusă de
Covid-19?
- Care este viitorul pieței imobiliare?
- Care este viitorul emigrației și al globalizării?
- Care este perspectiva de dezvoltare a clusterelor de tip Sylicon Valley, vom mai merge cu toții la
serviciu în aceeași clădire a angajatorului nostru?
- Care este locul relațiilor sociale și a digitalizării versus dezvoltarea socială a tinerilor în mediile cu
prezență fizică?

- Care este viitorul școlii românești în format digital, fiind cunoscut faptul că diferite hub-uri din
România sunt mai competitive decât țările avansate?
- Care sunt amenințările viitorului digital, de la terorismul cibernetic la volatilitatea cryptomonedelor?
- Cum va fi lumea modelată după pandemie? În New York au dispărut 2/3 din slujbele în domeniul
artei. Cum ne vom păstra moștenirea culturală?
- În ce măsură print-ul 3D și alte invenții tehnologice vor înlocui supply chain-urile afectate de
pandemie?
- Care este viitorul forței de muncă, spre ce vom tinde?
- Care va fi rolul antreprenoriatului într-o economie în care companiile multinaționale și strategia
acestora de expansiune prin reducerea costurilor vor pune o presiune imensă pe micii producători?
Toate aceste teme de analiză și reflecție se pot concretiza în eseuri care să ne permită să vedem
perspectiva asupra viitorului a generației de la care se așteaptă atât de mult. Eseurile vor fi evaluate
după criteriile prezentate mai sus în competiție, dar departajarea poate fi făcută după:
-originalitate;
-succesiunea ideilor și firul logic al prezentării temei abordate;
-resursele și soluțiile prezentate la provocările societății actuale;
-cunoașterea și perspectivele de continuare a studierii temei și în viitor;
-beneficiarii și grupul țintă ai temei prezentate în eseu.
Condițiile de înscriere şi participare, precum şi modalitățile de organizare a competiției sunt
prezentate în anexa prezentei invitații, reprezentând Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului.

Secțiunea concurs
TURISM
Tematica și bibliografia proiectului:
Tematica: Vânzarea produselor turistice
Enunțul proiectului: Realizaţi o prezentare atractivă, care să se constituie ca un suport
de vânzare pentru una dintre următoarele zone turistice: Maramureș, Bucovina, Nordul
Olteniei, Delta Dunării.

o
o
o

o
o
o
o

 Aspecte urmărite în conținutul proiectului:
Scurtă caracterizare a zonei (la alegere: Maramureș, Bucovina, Nordul Olteniei, Delta
Dunării)
Crearea, pentru zona aleasă, a două produse turistice distincte ce pot fi propuse spre vânzare,
pentru a valorifica resursele turistice naturale și antropice
Elementele de identificare ale celor două produse turistice:
 Tip
 Denumire
 Destinaţie (stațiune/oraş/comună) sau traseul (în cazul circuitelor)
 Prezentarea zilnică a programului (în cazul circuitelor) și a detaliilor de vizitare a
obiectivelor turistice
 Perioadă şi durată
 Servicii incluse/neincluse
 Informații cu privire la modalităţile de transport și de cazare
 Tarife practicate
Detalierea alternativelor de cazare precizându-se: localizarea, facilităţile hotelului,
facilităţile camerelor, serviciile oferite, atuurile (puncte tari/rating clienţi)
Un tabel sintetic cu tarifele practicate, datele de plecare, alegerea hotelului, sau tipul camerei
de hotel
Prezentarea condiţiilor de vânzare şi a altor informaţii importante, cum ar fi depozite, plăți
finale, documente, politici de anulare, de asigurare, date de contact ale ageției de turism ş.a.
Informaţiile vor fi însoţite de imagini reprezentative pentru staţiune, hotel, cameră,
obiectivele turistice etc.

 Aspecte urmărite la prezentarea proiectului în fața Comisiei de evaluare (pentru
cei admiși):
o Prezentarea proiectului se va face sub forma unui dialog de vânzare a produselor turistice
create în proiectul trimis anterior
o Cunoaşterea etapelor vânzării unui produs turistic
o Oferirea consultanţei particularizată pe zonele turistice: Maramureş, Bucovina, Nordul
Olteniei, Delta Dunării

o Încheierea contactului cu turistul
Bibliografia:
1. Luca, C.; Chiriac, C.; Hurmuzescu, D.; Cojocariu, S.; Tinca, C., Manualul directorului
agenţiei de turism, Editura THR-CG, Bucureşti, 2004
2. Luca, C.; Hurmuzescu, D., Manualul agentului de turism, Editura THR-CG, Bucureşti,
2004
3. Mihai, Ştefania (coord.); Capotă, Valentina; Ionești, Carmen, Turism, manual pentru clasa
a XI-a – liceu tehnologic, (filiera tehnologică, profil servicii),
Editura CD Press, Bucureşti, 2012
4. Mihai, Ştefania (coord.); Turcescu, Aurelia; Capotă, Valentina; Ioneşti, Carmen, Turism
şi alimentaţie, manual pentru clasa a IX-a, Editura CD Press, Bucureşti, 2010

Persoanele de contact pe secțiuni:
Conf. dr. Adrian Anica-Popa
Concurs Contabilitate
Conf. univ. dr. Grigore Piroșcă
Concurs Economie
Prof. dr. Delia Popescu
Concurs Turism
Concurs ”Târg Firme de Conf. univ. dr. Irina-Elena
Petrescu
exercițiu”

decan@cig.ase.ro
grigore.pirosca@economie.ase.ro
depturism@com.ase.ro
targ.firme.exercitiu@ase.ro

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
(Informare GDPR1)
Prezenta informare se adresează elevilor de liceu care doresc să participe la competițiile propuse în
cadrul proiectului „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme
economice, ediția a VII-a, care se va organiza în perioada 29 martie – 31 martie a.c., în sistem online, la care ne vom referi în continuare prin sintagma „candidați”.
În egală măsură, prezenta informare se adresează părinților / ocrotitorilor legali ai candidaților
anterior menționați, care nu sunt persoane majore în accepțiunea legii, precum și cadrelor didactice
care își asumă responsabilitatea de îndrumător de lucrări / proiecte pentru candidații care sunt elevi
la același liceu.
Acest document cuprinde informațiile despre datele cu caracter personal colectate de către
Academia de Studii Economice din București, denumită în continuare ASE, cu sediul în Piața
Romană nr. 6, sector 1, București cod 010374, reprezentată prin prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,
Rectorul ASE.
ASE acționează în calitate de Operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră,
candidații, părinții / ocrotitorii legali ai candidaților minori, precum și cadrele didactice
îndrumătoare de lucrări / proiecte le furnizați în calitate de Persoane Vizate, pentru ca ASE să fie în
măsură să înscrie candidații la competițiile organizate, de a premia pe candidații care vor fi declarați
câștigători și de a confirma participarea la competiție a tuturor candidaților prin emiterea diplomelor
de participare.
Ce sunt datele cu caracter personal?
Potrivit GDPR, "date cu caracter personal" reprezintă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Ce informații se colectează
Pentru înscrierea candidaților la competițiile propuse în cadrul proiectului „Elevii de astăzi,
profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme economice, ediția a VII-a, care se va
organiza în perioada 29 martie – 31 martie a.c., ASE colectează de la dumneavoastră următoarele
informații:
a) în ceea ce îi privește pe toți candidații: numele și prenumele, clasa (a X-a, a XI-a sau a XII-a)
și liceul unde au calitatea de elev, adresa de e-mail, numărul de telefon, semnătura
olografă, titlul lucrării propuse pentru concurs;

1

- REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind
protecţia datelor – emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, denumit în continuare GDPR

b) în ceea ce îi privește numai pe candidații admiși: datelor precizate la lit. a li se vor adăuga
imaginea facială și vocea, întrucât aceștia își vor susține în regim on-line în fața Comisiei de
evaluare lucrările / proiectele pe care le vor fi depus;
c) în ceea ce îi privește numai pe candidații declarați câștigători ai concursului: datelor precizate la
lit. a și b li se vor adăuga datele de identificare a cardului bancar, întrucât candidaților
câștigători ai concursului li se vor acorda premii în bani, în limitele fondurilor disponibile
pentru acest scop;
d) în ceea ce îi privește pe părinții candidaților minori: numele și prenumele, adresa de e-mail,
numărul de telefon, semnătura olografă;
e) în ceea ce le privește pe cadrele didactice îndrumătoare de lucrări / proiecte pentru candidați:
numele și prenumele, liceul unde au calitatea de cadru didactic, adresa de e-mail, numărul
de telefon, semnătura olografă.
Scopul colectării datelor
Pentru a putea organiza și desfășura concursul interdisciplinar „Elevii de astăzi, profesioniștii de
mâine”, ASE va colecta și va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:
 Numele și prenumele candidatului, clasa și liceul unde este elev, titlul lucrării propuse pentru
concurs, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător de lucrare / proiect din partea
liceului la care candidatul este elev – pentru întocmirea de către ASE a documentelor de
organizare a concursului, cu participarea profesorilor coordonatori din partea liceelor / colegiilor
aflate în parteneriat cu ASE pentru organizarea și desfășurarea concursului;
 Numele și prenumele candidatului desemnat câștigător al concursului și datele de identificare a
cardului bancar aparținând candidatului desemnat câștigător al concursului – pentru
întocmirea de către ASE a documentelor de plată a premiului cuvenit candidatului câștigător al
concursului;
 Adresa de e-mail a candidatului – pentru anunțarea rezultatului evaluării (admis/respins) și
comunicarea programării candidaților declarați admiși pentru susținerea proiectelor în fața
Comisiei de evaluare. Rezultatul evaluării și programarea vor fi trimise exclusiv pe adresa de email de la care s-a primit proiectul. De asemenea, pe aceeași adresă de e-mail va fi transmisă în
format electronic diploma de participare la concurs;
 Numărul de telefon al candidatului – pentru comunicări urgente din partea profesorilor
coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în parteneriat cu ASE și/sau din partea
persoanelor desemnate de ASE să exercite responsabilități în organizarea și desfășurarea
concursului;
 Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon aparținând cadrului didactic
îndrumător de lucrări / proiecte din partea liceului la care candidatul este elev – pentru
cunoașterea identității acestei persoane, precum și pentru posibilitatea ca profesorii coordonatori
din partea liceelor / colegiilor aflate în parteneriat cu ASE și/sau persoanele desemnate de ASE
să exercite responsabilități în organizarea și desfășurarea concursului să comunice despre
chestiuni / aspecte relevante cu cadrul didactic îndrumător de lucrări / proiecte din partea
liceului la care candidatul este elev;
 Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon aparținând părintelui /
ocrotitorului legal al candidatului minor – pentru cunoașterea identității persoanei majore
abilitate de a confirma, accepta și a-și asuma demersurile și rezultatele acestor demersuri
efectuate de minorul pentru care exercită respectiva responsabilitate, precum și pentru
posibilitatea ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în parteneriat cu
ASE și/sau persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în organizarea și

desfășurarea concursului să comunice despre chestiuni / aspecte relevante cu această persoană
majoră, dacă situația o va impune;
 Semnătura olografă a oricăreia dintre persoanele vizate – pentru asigurarea autenticității
înscrisurilor asumate de persoanele vizate.
Ce facem cu aceste informații
Numele și prenumele candidaților care au calitatea de elevi ai aceluiași liceu și respectiv de autori ai
lucrărilor propuse pentru competiție vor fi consemnate în documentul denumit Fișă de înscriere,
care trebuie completat de către cadrul didactic îndrumător desemnat din partea liceului respectiv.
În Fișa de înscriere anterior menționată, cadrul didactic îndrumător va completa denumirea unității
de învățământ, își va preciza numele și prenumele, numărul său de telefon și adresa sa de e-mail.
Fișa de înscriere se va autentifica prin semnătura olografă a cadrului didactic îndrumător.
Fișele de înscriere astfel completate sunt colectate de către profesorii coordonatori din partea
liceelor / colegiilor aflate în parteneriat cu ASE și/sau persoanele desemnate de ASE să exercite
responsabilități în organizarea și desfășurarea concursului, care includ abilitarea de a prelucra datele
personale colectate de la persoanele vizate.
Stocarea datelor se face în România, la unul din sediile ASE, precum și la sediile liceelor /
colegiilor aflate în parteneriat cu ASE, unde își desfășoară activitatea profesorii coordonatori din
partea acestora.
Datele astfel colectate vor fi cunoscute la nivelul profesorilor coordonatori din partea liceelor /
colegiilor aflate în parteneriat cu ASE și/sau persoanelor desemnate de ASE să exercite
responsabilități în organizarea și desfășurarea concursului.
În ceea ce privește efectuarea operațiunilor de plată a premiilor în bani către candidații câștigători ai
concursului, numele, prenumele și datele de identificare a cardului bancar comunicate de candidatul
desemnat câștigător se vor transmite autorităților cu atribuții de efectuare a controlului financiar
conform prevederilor legislației în vigoare, precum și unor terțe părți, respectiv băncilor cu care
cooperează ASE.
Terțele părți cărora li se vor transmite aceste date vor justifica necesitatea unei astfel de prelucrări
prin invocarea unor dispoziții legale obligatorii care pot fi făcute opozabile ASE.
ASE nu exclude posibilitatea ca datele cu caracter personal astfel preluate să fie solicitate spre a fi
puse la dispoziția altor autorități sau instituții publice în oricare dintre situațiile:
(a) este prevăzut într-o dispoziție legală;
(b) protejează drepturile ASE sau ale afiliaților acesteia;
(c) previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
(d) protejează siguranța individului sau siguranța publică.
Durata stocării datelor
Durata de stocare a datelor cu caracter personal evidențiate în prezentul document se supune
prevederilor legale privind duratele obligatorii de păstrare și/sau arhivare a datelor, după caz. Toate
datele cu caracter personal deținute de ASE vor fi păstrate pe toată perioada de derulare a
proiectului „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme
economice, cu desfășurare în ediții anuale.

La această perioadă se vor adăuga termenele legale de păstrare în arhivă a documentelor financiare /
fiscale, care vor începe să curgă de la data închiderii proiectului, dacă va fi cazul.
În cazul în care orice persoană vizată din categoria candidaților nu este de acord cu efectuarea
prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, îi aducem la cunoștință că acest fapt o
expune riscului de a nu fi în măsură să participe la concursul interdisciplinar sus-menționat.
În cazul în care orice persoană vizată din categoria părinților / ocrotitorilor legali ai candidaților
minori nu este de acord cu efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, îi
aducem la cunoștință că acest fapt îl expune pe candidatul minor în cauză riscului de a nu fi în
măsură să participe la concursul interdisciplinar sus-menționat.
În cazul în care orice persoană vizată din categoria cadrelor didactice îndrumătoare de lucrări /
proiecte pentru candidați nu este de acord cu efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal
evidențiate anterior, îi aducem la cunoștință că acest fapt îi expune pe toți candidații din liceul
respectiv riscului de a nu fi în măsură să participe la concursul interdisciplinar sus-menționat.
Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu prevederile GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la
date (conform art. 15 al GDPR), dreptul la rectificare (conform art. 16 al GDPR) în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” – conform art. 17 al
GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (conform art. 18 al GDPR), dreptul la portabilitatea
datelor (conform art. 20 al GDPR), dreptul la opoziție (conform art. 21 al GDPR), dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale automatizate (conform art. 22 al GDPR), dreptul de intervenție
asupra datelor (conform art. 22 alin. 3 al GDPR), dreptul de adresare către Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată
competente (conform art. 12 alin. 4 al GDPR).
De asemenea, având în vedere că prelucrările datelor cu caracter personal ce au fost evidențiate
anterior se bazează pe consimțământul fiecăreia dintre persoanele vizate (conform art. 6 alin. 1 lit. a
din GDPR), oricare dintre persoanele vizate are dreptul de a își retrage consimţământul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de
retragerea
acestuia (conform art. 14 alin. 2 lit. d al GDPR).
La nivelul ASE, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa
de e-mail gdpr @ase.ro

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
de luare la cunoștință și consimțământ asupra prelucrărilor de date cu caracter personal
Subsemnatul/subsemnata (numele și prenumele)................................................................. având
adresa de e-mail ................................................. și numărul de telefon .............................................,
în calitatea pe care o am, de cadru didactic îndrumător de lucrări / proiecte la (numele unității de
învățământ / liceul / colegiul) ).................................................................
declar următoarele:
1. Am luat la cunoștință asupra conținutului Informării cu privire la prelucrarea de date cu
caracter personal emisă de către Academia de Studii Economice din București (ASE) în
legătură cu participarea elevilor de liceu la competițiile propuse în cadrul proiectului „Elevii de
astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme economice, ediția a VII-a,
care se va organiza de către ASE în perioada 29 martie – 31 martie a.c., în sistem on-line.
2. Înțeleg care sunt datele noastre cu caracter personal aparținând subsemnatului / subsemnatei și
care vor fi prelucrate în organizarea și desfășurarea concursului interdisciplinar anterior
menționat, respectiv: numele și prenumele, unitatea de învățământ / liceul / colegiul unde
dețin calitatea de cadru didactic, adresa de e-mail, numărul de telefon, semnătura
olografă.
3. Îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce îmi
aparțin și care au fost evidențiate anterior la punctul 2 al prezentei, astfel:

□

DA, sunt de acord ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în
parteneriat cu ASE și/sau persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în
organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care îmi aparțin
și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.

□ NU, NU sunt de acord nici ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în
parteneriat cu ASE și nici ca persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în
organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care îmi aparțin
și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.
4. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata refuz la momentul actual
efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal ce îmi aparțin, atunci, pe cale de consecință,
elevii pentru care exercit responsabilitatea de cadru didactic îndrumător de lucrări / proiecte sunt
expuși riscului de a nu fi înscriși la concursul interdisciplinar anterior menționat.
5. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata procedez la un refuz privind
efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior
înscrierii elevilor pentru care exercit responsabilitatea de cadru didactic îndrumător de lucrări /
proiecte la concursul interdisciplinar anterior menționat, atunci, pe cale de consecință, acești
elevi vor fi expuși riscului de a fi eliminați de la concursul respectiv.

6. Am luat la cunoștință despre drepturile care îmi sunt conferite de Regulamentul UE 679 / 2016
(denumit GDPR), inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le
dețin, adică: dreptul de acces la date (conform art. 15 al GDPR), dreptul la rectificare (conform
art. 16 al GDPR) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dreptul la ștergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat” – conform art. 17 al GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării
(conform art. 18 al GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (conform art. 20 al GDPR), dreptul
la opoziție (conform art. 21 al GDPR), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate (conform art. 22 al GDPR), dreptul de intervenție asupra datelor (conform art. 22
alin. 3 al GDPR), dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente (conform art. 12
alin. 4 al GDPR).
7. De asemenea, am înțeles că prelucrările datelor cu caracter personal ce au fost evidențiate
anterior se bazează pe consimțământul exprimat de subsemnatul / subsemnata (conform art. 6
alin. 1 lit. a din GDPR), astfel încât dețin dreptul de a îmi retrage consimţământul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de
retragerea acestuia (conform art. 14 alin. 2 lit. d al GDPR).
Declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.
Numele și prenumele (scrise olograf cu litere mari de tipar) ................................................................
Data:…………………..
Semnătura olografă ……………….

FORMULAR 2 – CANDIDAȚI MAJORI

DECLARAȚIE
de luare la cunoștință și consimțământ asupra prelucrărilor de date cu caracter personal
Subsemnatul/subsemnata (numele și prenumele)................................................................. având
adresa de e-mail ................................................. și numărul de telefon .............................................,
în calitatea pe care o am, de elev / elevă în clasa (a X-a, a XI-a, a XII-a) .......................................... la
(numele unității de învățământ / liceul / colegiul) ...........................................................
declar următoarele:
8. Am luat la cunoștință asupra conținutului Informării cu privire la prelucrarea de date cu
caracter personal emisă de către Academia de Studii Economice din București (ASE) în
legătură cu participarea elevilor de liceu la competițiile propuse în cadrul proiectului „Elevii de
astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme economice, ediția a VII-a,
care se va organiza de către ASE în perioada 29 martie – 31 martie a.c., în sistem on-line.
9. Înțeleg care sunt datele cu caracter personal care îmi aparțin și care vor fi prelucrate în
organizarea și desfășurarea concursului interdisciplinar anterior menționat, după cum urmează:
a) în ceea ce îi privește pe toți candidații: numele și prenumele, clasa (a X-a, a XI-a sau a
XII-a) și liceul unde au calitatea de elev, adresa de e-mail, numărul de telefon,
semnătura olografă, titlul lucrării propuse pentru concurs;
b) în ceea ce îi privește numai pe candidații admiși: datelor precizate la lit. a li se vor adăuga
imaginea facială și vocea, întrucât aceștia își vor susține în regim on-line în fața Comisiei
de evaluare lucrările / proiectele pe care le vor fi depus;
c) în ceea ce îi privește numai pe candidații declarați câștigători ai concursului: datelor
precizate la lit. a și b li se vor adăuga datele de identificare a cardului bancar, întrucât
candidaților câștigători ai concursului li se vor acorda premii în bani, în limitele fondurilor
disponibile pentru acest scop.
10. Îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce îmi
aparțin și care au fost evidențiate anterior la punctul 2 al prezentei, astfel:

□

DA, sunt de acord ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în
parteneriat cu ASE și/sau persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în
organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care îmi aparțin
și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.

□ NU, NU sunt de acord nici ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în
parteneriat cu ASE și nici ca persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în
organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care îmi aparțin
și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.

11. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata refuz la momentul actual
efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal ce îmi aparțin, atunci, pe cale de consecință,
mă expun riscului de a nu fi înscris / înscrisă la concursul interdisciplinar anterior menționat.
12. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata procedez la un refuz privind
efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior
înscrierii mele la concursul interdisciplinar anterior menționat atunci, pe cale de consecință, mă
expun riscului de a fi eliminat / eliminată de la concursul interdisciplinar anterior menționat.
13. Am luat la cunoștință despre drepturile care îmi sunt conferite de Regulamentul UE 679 / 2016
(denumit GDPR), inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le
dețin, adică: dreptul de acces la date (conform art. 15 al GDPR), dreptul la rectificare (conform
art. 16 al GDPR) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dreptul la ștergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat” – conform art. 17 al GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării
(conform art. 18 al GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (conform art. 20 al GDPR), dreptul
la opoziție (conform art. 21 al GDPR), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate (conform art. 22 al GDPR), dreptul de intervenție asupra datelor (conform art. 22
alin. 3 al GDPR), dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente (conform art. 12
alin. 4 al GDPR).
14. De asemenea, am înțeles că prelucrările datelor cu caracter personal ce au fost evidențiate
anterior se bazează pe consimțământul exprimat de mine (conform art. 6 alin. 1 lit. a din
GDPR), astfel încât atât subsemnatul / subsemnata dețin dreptul de a îmi retrage
consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia (conform art. 14 alin. 2 lit. d al GDPR).
Declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.
Numele și prenumele (scrise olograf cu litere mari de tipar) ................................................................
Data:…………………..
Semnătura olografă ……………….

FORMULAR 3 – CANDIDAȚI MINORI
DECLARAȚIE
de luare la cunoștință și consimțământ asupra prelucrărilor de date cu caracter personal
Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele)................................................................. având
adresa de e-mail ................................................. și numărul de telefon .............................................,
în calitatea pe care o am, de (părinte / ocrotitor legal) ......................................... al minorului / minorei
(numele și prenumele) .......................................................................... având adresa de e-mail
................................................. și numărul de telefon ............................................., elev / elevă în
clasa (a X-a, a XI-a, a XII-a) .......................................... la (numele unității de învățământ / liceul / colegiul)
...........................................................
declarăm împreună următoarele:
15. Am luat la cunoștință asupra conținutului Informării cu privire la prelucrarea de date cu
caracter personal emisă de către Academia de Studii Economice din București (ASE) în
legătură cu participarea elevilor de liceu la competițiile propuse în cadrul proiectului „Elevii de
astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme economice, ediția a VII-a,
care se va organiza de către ASE în perioada 29 martie – 31 martie a.c., în sistem on-line.
16. Înțelegem care sunt datele noastre cu caracter personal aparținând minorului / minorei (numele și
prenumele) ................................................. și respectiv subsemnatului / subsemnatei (numele și
prenumele) ................................................. care vor fi prelucrate în organizarea și desfășurarea
concursului interdisciplinar anterior menționat, după cum urmează:
a) în ceea ce îi privește pe toți candidații: numele și prenumele, clasa (a X-a, a XI-a sau a
XII-a) și liceul unde au calitatea de elev, adresa de e-mail, numărul de telefon,
semnătura olografă, titlul lucrării propuse pentru concurs;
b) în ceea ce îi privește numai pe candidații admiși: datelor precizate la lit. a li se vor adăuga
imaginea facială și vocea, întrucât aceștia își vor susține în regim on-line în fața Comisiei
de evaluare lucrările / proiectele pe care le vor fi depus;
c) în ceea ce îi privește numai pe candidații declarați câștigători ai concursului: datelor
precizate la lit. a și b li se vor adăuga datele de identificare a cardului bancar, întrucât
candidaților câștigători ai concursului li se vor acorda premii în bani, în limitele fondurilor
disponibile pentru acest scop;
d) în ceea ce îi privește pe părinții candidaților minori: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, semnătura olografă.
17. Ne exprimăm consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce ne
aparțin și care au fost evidențiate anterior la punctul 2 al prezentei, astfel:

□

DA, suntem de acord ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor aflate în
parteneriat cu ASE și/sau persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități în
organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care ne aparțin
și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.

□

NU, NU suntem de acord nici ca profesorii coordonatori din partea liceelor / colegiilor
aflate în parteneriat cu ASE și nici ca persoanele desemnate de ASE să exercite responsabilități

în organizarea și desfășurarea concursului să prelucreze datele cu caracter personal care ne
aparțin și care au fost enumerate la punctul 2 al prezentei.
18. Înțelegem că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata (numele și prenumele)
................................................. refuz la momentul actual efectuarea prelucrării datelor cu
caracter personal ce îmi aparțin, precum și, dacă este cazul, ale minorului / minorei (numele și
prenumele) ................................................. față de care am calitatea de părinte / ocrotitor legal,
atunci, pe cale de consecință, minorul / minora va fi expus / expusă riscului de a nu fi înscris /
înscrisă la concursul interdisciplinar anterior menționat.
19. Înțelegem că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata (numele și prenumele)
................................................. procedez la un refuz privind efectuarea prelucrării datelor cu
caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior înscrierii minorului / minorei (numele și
prenumele) ................................................. la concursul interdisciplinar anterior menționat atunci,
pe cale de consecință, minorul / minora va fi expus / expusă riscului de a fi eliminat /
eliminată de la concursul interdisciplinar anterior menționat.
20. Am luat la cunoștință despre drepturile noastre conferite de Regulamentul UE 679 / 2016
(denumit GDPR), inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le
dețin, adică: dreptul de acces la date (conform art. 15 al GDPR), dreptul la rectificare (conform
art. 16 al GDPR) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dreptul la ștergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat” – conform art. 17 al GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării
(conform art. 18 al GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (conform art. 20 al GDPR), dreptul
la opoziție (conform art. 21 al GDPR), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate (conform art. 22 al GDPR), dreptul de intervenție asupra datelor (conform art. 22
alin. 3 al GDPR), dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente (conform art. 12
alin. 4 al GDPR).
21. De asemenea, am înțeles că prelucrările datelor cu caracter personal ce au fost evidențiate
anterior se bazează pe consimțământul exprimat de noi (conform art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR),
astfel încât atât subsemnatul / subsemnata (numele și prenumele) ................................................. cât și
minorul / minora (numele și prenumele) ................................................. avem dreptul de a ne retrage
consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia (conform art. 14 alin. 2 lit. d al GDPR).
Declarăm că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.
Numele și prenumele părintelui / ocrotitorului legal al minorului / minorei (scrise olograf cu litere
mari de tipar) ........................................................................................
Data:…………………..
Semnătura olografă ……………….
Numele și prenumele minorului / minorei (scrise olograf cu litere mari de tipar)
........................................................................................
Data:…………………..
Semnătura olografă ……………….

