ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro

Hotărârea nr. 70/25.05.2020
cu privire la aprobarea
modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2020-2021
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 169/18.05.2020 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
online la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2020-2021;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 195/21.05.2020 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Anexei 3 la Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de licență, anul universitar
2020-2021;
În conformitate cu prevederile art. 142 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, ale art. 38 pct. 15 lit. a) din Carta ASE, ale art. 3 pct. 15 lit. a) din Regulamentul de organizare
și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea modificării denumirii Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2020-2021, în Metodologia
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii
universitare de licență, anul universitar 2020-2021.
Art. 2. Aprobarea modificărilor la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2020-2021, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 70/25.05.2020

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE LA
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

1

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE ONLINE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Prezenta metodologie a fost publicată în data de………..






















Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii
universitare de licenţă în Academia de Studii Economice din Bucureşti au la bază următoarele
acte normative:
Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ;
OMEC nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului
ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,
de master și de doctorat;
OMEC nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului
superior din România;
OMEC nr 4151 din 24.04.2020 privind modificarea OMEN 3473 din 17.03.2017 privind
aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul
şcolar/universitar 2017-2018;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2020 – 2021, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar
şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
OMEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata
taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
OMEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
OMENCŞ nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii
de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate;
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OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările
şi completările ulterioare;
 OMENCŞ nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul
stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior
de stat şi particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar
2016-2017;
 OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
sistemul naţional de învăţământ;
 OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini
din state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările şi
completările ulterioare;
 OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de
recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice;
 OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a
cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din
România;
 Adresa MEC cu numărul 9157 din 19.05.2020 privind repartizarea cifrei de şcolarizare
finanţată de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021.
Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) este o universitate de cercetare avansată
şi educaţie – conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării
universităţilor - căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
i-a conferit în anul 2018 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale,
şi are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS pentru care are dreptul să
organizeze concurs de admitere în ramurile Ştiinţe economice, Ştiinţe administrative, Sociologie,
Filologie și Științe juridice.
Capitolul I
Prevederi generale privind organizarea admiterii
Art. 1. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei ani sau patru ani), masterat (doi
ani) şi doctorat (trei ani). În ASE, studiile universitare de licenţă se desfăşoară atât la forma
de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă,
cu durata studiilor egală, de trei ani. Face excepţie programul de studii universitare de licenţă
Drept, care are durata studiilor de patru ani.
Art. 2. La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt scoase la concurs locuri finanţate de la buget (fără
taxă) şi locuri în regim cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
sunt ofertate doar locuri în regim cu taxă. La solicitarea candidaţilor proveniţi din sistemul de
protecție socială Consiliul de Administrație (CA) poate aproba susţinerea, din venituri proprii,
a unui număr de taxe de şcolarizare, dacă aceştia se regăsesc pe listele candidaţilor declaraţi
admişi la forma de finanţare cu taxă.
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Art. 3. La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau
echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, cu condiţia ca acesta să fie acreditat conform
legii, iar absolvenţii să fie apţi pentru profilul la care candidează, fără nicio discriminare,
asigurându-se deplina egalitate de șanse persoanelor cu handicap.
a) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii altor state membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene, precum şi cetăţenii străini, beneficiari ai unei forme de protecţie în România, care
sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) recunoscută.
b) Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sau de cetăţenii
români în străinătate sau în cadrul unor instituţii de învăţământ străine aflate pe teritoriul
României, precum și beneficiari ai unei forme de protecţie în România, este de competenţa
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (informaţii
suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).
c) La concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă cu predare în
limba română, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, şi cei care au dobândit o formă de protecție
în România sau au dobândit un drept de ședere pe termen lung în România au obligația să
încarce pe platforma admitere.ase.ro un certificat de competenţă pentru limba română
eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În condiţiile în care
candidaţii nu încarcă un astfel de certificat, aceştia sunt obligaţi să susţină examen în română,
conform Art 7.4.
d) Candidaţii care au fost exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare, de la studiile
universitare de licenţă, organizate în cadrul ASE, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de
admitere numai pe locuri cu taxă.
Art. 4. Studiile universitare de licenţă organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă şi la distanţă se desfăşoară în cadrul facultăţilor. Repartizarea numărului locurilor
finanţate de la buget şi cele cu taxă, pentru fiecare program de studii, este prezentat în Anexele
3 şi 4.
Art. 5. Pagina oficială de admitere online a ASE este admitere.ase.ro și va fi folosită pentru întregul
proces de admitere, începând cu preînscrierea şi continuând cu ierarhizarea candidaților și
stabilirea formei de finanțare (buget sau taxă), repartizarea pe facultăți (candidaţi repartizați,
aflaţi în așteptare și respinși) şi încheind cu afişarea rezultatelor finale ale admiterii (candidaţi
admiși și respinși). Candidații vor avea acces, în permanență, prin intermediul platformei
admitere.ase.ro, la statutul pe care îl dețin în cadrul diferitelor etape care alcătuiesc procesul
de admitere.
Art. 6. (1). Înscrierea se face, exclusiv, în perioada 13-17 iulie 2020, după ce toate documentele de
înscriere au fost încărcate, ordinea opțiunilor (pe forme de finanțare: buget, taxă) a fost
stabilită, iar candidatul a confirmat finalizarea încărcării datelor prin apăsarea butonului
”Trimite pentru înscriere”.
(2). După ce comisia de admitere pe facultate verifică documentele încărcate de către candidat,
transmite acestuia, prin email și pe platforma admitere.ase.ro, Fișa de înscriere.
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Art. 7.(1). Admiterea online se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie
cu priorităţile precizate de candidat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru
anul universitar 2020-2021.
(2). Candidaţii vor încărca pe platforma admitere.ase.ro Eseul motivațional privind
alegerea Academiei de Studii Economice din Bucureşti și a programului de studii (prima
opțiune), datat şi semnat. Acesta va fi evaluat prin calificativul admis/respins (Anexa 6),
având în vedere următoarele precizări:
a) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limba română vor redacta eseul
motivaţional în limba română;
b) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limbă străină vor redacta eseul
motivaţional în limba străină în care se vor desfăşura programele de studii respective;
c) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limbă străină şi programe
organizate în limba română, vor redacta două eseuri motivaţionale (câte unul în limba
engleză, franceză sau germană – în funcţie de limba în care se va desfăşura programul de
studii pentru care a optat şi unul în limba română);
d) Candidaţii care optează pentru programul de studii universitare de licenţă „Limbi
moderne aplicate (engleză, franceză)” vor redacta un eseu motivaţional în limba română.
În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” la eseul motivaţional, acesta pierde
posibilitatea admiterii la programul de licenţă care are aceeaşi limbă de predare cu cea în care
a fost redactat eseul.
(3). Candidaţii care optează pentru programele de studii organizate în limbi străine vor susţine
online un test de competenţă lingvistică la limba străină în care se organizează programul de
studii respectiv, sub formă de test grilă, iar cei care optează pentru programul de studii
universitare de licenţă „Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)”, vor susține testul grilă
la limba engleză. Fac excepţie candidaţii care încarcă pe platforma admitere.ase.ro unul
dintre certificatele prevăzute în Anexa 10 sau cei care au absolvit studiile liceale organizate
în limba străină a programului de licenţă pentru care candidează.
(4). Candidaţii care optează pentru programele de studii cu predare în limba română și care
nu au încărcat pe platforma admitere.ase.ro acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ
din România sau din străinătate cu predare în limba română, vor susţine online o probă de
competenţă lingvistică la limba română. Fac excepție de la această regulă candidații ale căror
competențe lingvistice de comunicare în limba română sunt atestate de probele de la examenul
de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau de un certificat de competenţă pentru limba
română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, încărcate pe
platforma admitere.ase.ro.
(5). La testul de competenţă lingvistică, vor avea dreptul să participe doar candidaţii care au
obţinut calificativul admis la eseul motivaţional redactat în limba în care se organizează
programul de studii respectiv. Testul de competenţă lingvistică este eliminatoriu pentru
opţiunea referitoare la programele respective de studii. Testul conţine 30 de întrebări care au
o singură variantă de răspuns corectă, este notat cu puncte de la 100 la 10 şi se evaluează prin
calificativul admis/respins. Pentru obţinerea calificativului „admis” este necesară acumularea
a minimum 50 de puncte; în caz contrar se obține calificativul „respins”, iar candidatul pierde
posibilitatea admiterii la programul de licenţă pentru care a susținut testul de competență
lingvistică. Tematica probei scrise de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa 11.
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Durata probei scrise este de două ore. Testul se va susține accesând link-ul TEST din
platforma admitere.ase.ro (la data și orele prevăzute în Anexele 1 și 2).
(6). Un candidat poate opta pentru testarea la limba română sau la o singură limbă străină sau
la ambele, după caz.
Art. 8. După finalizarea procedurii de prelucrare a datelor şi afişarea rezultatelor finale ale
concursului de admitere, nu sunt permise modificări pe listele candidaţilor admişi.
Art. 9. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online sunt de competenţa Comisiei
Centrale de admitere a ASE şi a comisiilor de la nivelul fiecărei facultăți, care vor gestiona
procesul de înscriere online și care vor răspunde pentru aplicarea prezentei metodologii.
Art. 10. În ASE sunt două sisteme distincte de admitere online pentru ciclul de studii universitare de
licenţă: unul pentru programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF)
și al doilea pentru programele cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID). Un candidat care
doreşte să se înscrie la cele trei forme de învăţământ poate avea cel mult două înregistrări
online la concursul de admitere din ASE (IF+ID sau IF+IFR).
Art. 11. În cazul în care în prima sesiune de admitere online (sesiunea iulie) nu sunt ocupate locurile
scoase la concurs, Comisia Centrală de admitere a ASE poate decide organizarea unei noi
sesiuni de admitere.
Art. 12. Candidaţii care sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a
învăţământului superior, pot urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă, dacă sunt
satisfăcute cerinţele admiterii online, astfel:
 dacă primul program a fost urmat cu finanţare de la buget, cel de-al doilea program va fi cu
taxă;
 dacă primul program a fost urmat cu taxă, cel de-al doilea program poate fi urmat cu
finanţare de la buget sau cu taxă.
Art. 13. (1). Un candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de
studii universitare, aferent unei durate normale de studii. Excepţie fac olimpicii
internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 19, litera b) din prezenta metodologie.
Candidaţii care sunt studenţi la ASE sau la o altă universitate pe locurile finanţate de la
buget sau au fost susţinuţi financiar de la buget pe o anumită perioadă, au obligaţia să declare
acest lucru la înscrierea online şi pot candida doar pentru locurile cu taxă.
(2). Redistribuirea locurilor finanţate de la buget se va face după primul semestru al anului
I şi după fiecare an de studii, pe baza rezultatelor profesionale, conform Regulamentului
ASE privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.
Art. 14. (1). Un candidat declarat admis poate fi înmatriculat în anul I, la un singur program de studii
universitare de licenţă organizat la forma de învăţămât cu frecvenţă. Un candidat poate fi
admis în anul I, la un alt program de studii din ASE, şi poate urma acest program de studii
numai la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă (în cazul în care candidaţii au
fost admişi la această formă de învăţământ). Excepţie fac olimpicii internaţionali care
îndeplinesc cerinţele art. 19, litera b) din prezenta metodologie.
(2). Candidaţii declaraţi admişi la un program de studii universitare de licenţă, organizat la
forma de învăţământ cu frecvenţă, în sesiunea iulie 2020, care doresc să candideze la
concursul de admitere organizat în sesiunea septembrie 2020, la programele organizate la
forma de învăţământ cu frecvenţă, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro cererea
de retragere, înainte de începerea admiterii din septembrie, din care să reiasă faptul că au
renunţat la locul obţinut în urma concursului de admitere online din sesiunea iulie 2020.
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Art. 15. Prin reglementări ale ministrului Educaţiei şi Cercetării, pot apărea categorii de candidaţi care
concurează pe locuri distincte (rromi, cetăţeni din Republica Moldova, români de pretutindeni,
absolvenţi de licee situate în mediul rural etc.), cu respectarea precizărilor prezentei
metodologii.
Art. 16. Comisia Centrală de admitere a ASE va publica, în timp util, pe site-ul instituției
(www.ase.ro), informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului de admitere online.
Capitolul II
Desfăşurarea concursului de admitere online
la studii universitare de licenţă cu frecvenţă
Art. 17.(1). Concursul de admitere online la studiile universitare de licenţă organizate la forma de
învăţământ cu frecvenţă are următoarele etape:
a) înscrierea online la concurs;
b) afişarea rezultatelor obţinute la evaluarea eseului motivaţional; depunerea eventualelor
contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro;
c) susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, dacă este cazul;
d) afişarea rezultatelor la testul de competenţă lingvistică; depunerea eventualelor
contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro;
e) afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor
aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi;
f) depunerea unei declarații, pe proprie răspundere (Anexa 9), din care reiese angajamentul
ferm al candidatului că va aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă
universitate, la momentul semnării contractului de studii, în perioada stabilită conform
graficului şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare, conform art. 26.
g) Afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe locuri finanțate de la buget și la taxă și
a celor respinși.
(2) Graficul desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de licență organizate
la forma de învățământ cu frecvență este prezentat în Anexa 1.
Art. 18. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere,
respectând următoarele condiţii:
(1) Candidatul se va înscrie pe platforma admitere.ase.ro cu numele complet (cu diacritice),
conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de telefon,
încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia
matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii (pentru
absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți). Absolvenţii care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020 vor încărca, în
copie, foaia matricolă sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii.
b) În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau
plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor
formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat,
(declarație de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul
Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului
absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind
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eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă
rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).
c) Absolvenţii programelor de studii din străinătate, și ai liceelor internaționale din
România, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să
încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare
emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED și vor transmite înaintea
înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de
bacalaureat sau echivalenta, foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu
și copia adeverinței emise de CNRED). Comisiile de admitere pe facultate vor
solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere.
d) Eseul (eseurile) motivaţional (motivaţionale), datat, semnat, scanat/fotografiat,
privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune
pentru fiecare limbă de predare a programelor din fişa de înscriere (Anexa 6).
e) Copia adeverinţei medicale tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau
teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii,
din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
f) Copia certificatului de naştere.
g) Copia cărții de identitate.
h) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
i) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa 7 (document ce se completează în aplicația
de înscriere) prin care candidatul declară că:
(i) nu a fost exmatriculat, fără drept de reînmatriculare, din ASE;
(ii) nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe
programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan
mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de
finanţare ale acestora;
(iii) a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă,
inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget;
(iv) a absolvit o altă facultate;
(v) este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
j) O fotografie tip legitimație, încărcată pe platformă.
k) Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
l) Copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele
lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă
este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau
străinătate cu predare în limbi străine.
m) Copia diplomei care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici
internaționali (conform Art. 19).
n) Copia documentului care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz.
o) Copia documentului care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială,
după caz.
p) Copia documentului care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru
primele 2 opțiuni, în baza Art. 45 din prezenta metodologie.
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q) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate
și cele originale (Anexa 8).
În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt
redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și
copii ale traducerilor în limba română, legalizate.
Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de
admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații
sunt obligați să-și verifice pe platforma admitere.ase.ro statutul la finalizarea fiecărei
etape a procesului de înscriere online.
Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme
de protecţie în România, care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa
internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta,
foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de
CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online.
Taxa de înscriere și suma aferentă opțiunilor se achită electronic, cu prioritate pe
platforma admitere.ase.ro ASE, conform procedurii prezentate în Anexa 12. În cazul în
care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății prin intermediul
platformei admitere.ase.ro (card bancar), plata se va face prin virament bancar în contul
precizat în Anexa 12. Documentul care atestă dovada plății se va încărca pe platformă.
Înscrierea se face o singură dată pe platforma admitere.ase.ro, prin încărcarea tuturor
documentelor și după selectarea priorităţilor pentru programele de studii şi forma de
finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa 5.
După validarea de către comisia de admitere pe facultate a dosarului de înscriere,
candidatul primeşte pe email și pe platforma admitere.ase.ro o fişă de înscriere,
generată de platformă, care conține datele personale, ordinea opţiunilor, precum şi alte
informaţii, necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I.
Candidatul are obligația să verifice fișa de înscriere primită și să semnaleze, pe
platforma admitere.ase.ro, eventualele neconcordanțe, până la sfârșitul perioadei de
înscriere (17 iulie 2020). Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu
validarea fișei de înscriere primită de către candidat.
Dosarul conținând copiile documentelor încărcate de candidat pe platforma admiterii
rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, în gestiunea comisiei de
admitere a facultății de care aparține programul de studii de licență ales/bifat ca primă
opțiune.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile și ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere, nu pot fi modificate. În urma sesizării online primite din
partea candidaţilor, în secțiunea specială a platformei de admitere, pot fi corectate erori
materiale care nu afectează ierarhizarea candidaților.
Informaţii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni ai ţărilor Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se prezintă în
Anexa 13; pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene aceste informații se prezintă în
Anexa 14; iar pentru candidaţii români de pretutindeni se prezintă în Anexa 15 ale
prezentei metodologii.
9

(9) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa numărul candidaţilor înscrişi zilnic, pe
toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate şi program de studii.
Art. 19. Înscrierea candidaţilor olimpici naţionali şi internaţionali:
a) Candidaţii olimpici naţionali şi internaţionali participă la concursul de admitere online în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special repartizate
acestora, conform ofertei educaţionale aprobată de Senatul ASE. Lista nominală a elevilor
şi studenţilor care pot beneficia de prevederile prezentului articol se aprobă prin ordin al
ministrului de resort.
b) Candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, începând cu
2002, pot urma două programe din aceeaşi facultate sau din facultăţi sau instituţii diferite
fără taxe de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea
elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale
organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Candidaţii olimpici naţionali sau internaţionali, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
lit. b) candidează pe locurile de la buget, special repartizate.
i. Ierarhizarea şi departajarea acestora, pe locurile de la buget special repartizate, se fac
conform art. 24 și 25 din prezenta metodologie;
ii. În cazul în care numărul candidaţilor olimpici este mai mare decât numărul locurilor
de la buget special repartizate, candidaţii care nu au fost repartizaţi pe aceste locuri,
vor candida pe locurile de la buget repartizate celorlalți candidaţi români, conform
opţiunilor din platforma admitere.ase.ro;
iii. Candidaţii olimpici internaţionali şi naţionali pot candida şi pe locurile cu taxă, în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din platforma
admitere.ase.ro.
d) Candidaţii olimpici internaţionali sau naţionali care beneficiază de prevederile art. 19 lit.
a) şi b) trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro, la înscriere şi copia diplomei
care atestă obţinerea distincţiei.
e) Prevederile prezentului articol se aplică inclusiv olimpicilor internaţionali care doresc să
fie admişi la a doua facultate, pe locuri finanţate de la buget.
f) În cazul în care numărul candidaţilor olimpici internaţionali şi naţionali pe locurile special
repartizate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul
motivaţional este mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, după etapa de afişare
a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere decide redistribuirea
locurilor rămase neocupate.
g) Candidaţii olimpici, declaraţi admişi, pot beneficia şi de alte avantaje oferite de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.
Art. 20. Înscrierea candidaţilor absolvenţi de licee situate în mediul rural:
(1) Candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural participă la concursul de admitere
online în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special
repartizate acestora, conform ofertei educaţionale aprobată de Senatul ASE. Ierarhizarea
şi departajarea acestora, pe locurile de la buget special repartizate, se fac conform art.
23, 24 și 25, din prezenta metodologie.
(2) În cazul în care numărul candidaţilor absolvenţi de licee situate în mediul rural este mai
mare decât numărul locurilor de la buget special repartizate, candidaţii care nu au fost
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repartizaţi pe aceste locuri, pot candida pe locurile de la buget repartizate celorlalți
candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de înscriere.
(3) Candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pot candida şi pe locurile cu taxă,
în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de
înscriere.
(4) În cazul în care numărul de candidaţi, absolvenţi de licee situate în mediul rural, pe
locurile special repartizate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul
admis la eseul motivaţional este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, după
etapa de afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate
decide redistribuirea locurilor rămase neocupate.
Art. 21. Înscrierea candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială :
(1) Candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială participă la concursul de admitere
online în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special
repartizate acestora, conform ofertei educaţionale aprobată de Senatul ASE. Ierarhizarea
şi departajarea acestora, pe locurile de la buget special repartizate, se fac conform art.
23, 24 și 25, din prezenta metodologie.
(2) Statutul de candidat provenit din sistemul de protecție socială va fi probat prin încărcarea
pe platforma admitere.ase.ro a unui document doveditor.
(3) În cazul în care numărul candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială este mai
mare decât numărul locurilor de la buget special repartizate, candidaţii care nu au fost
repartizaţi pe aceste locuri, pot candida pe locurile de la buget repartizate celorlalți
candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de înscriere.
(4) Candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială pot candida şi pe locurile cu taxă,
în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de
înscriere. La propunerea Comisiei centrale de admitere, CA poate aproba susţinerea
financiară, din venituri proprii, a unui număr de candidaţi admiși pe locurile cu taxă.
(5) În cazul în care numărul de candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială, pe
locurile special repartizate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul
admis la eseul motivaţional este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs,
după etapa de afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere
poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate.
Art. 22. Înscrierea candidaţilor pe locurile destinate formării cadrelor didactice:
(1). Candidaţii participă la concursul de admitere online în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi
candidaţi români, pe locurile de la buget special repartizate acestora, conform ofertei
educaţionale aprobată de Senatul ASE. Ierarhizarea şi departajarea acestora, pe locurile de
la buget special repartizate, se fac conform art. 23, 24 și 25, din prezenta metodologie.
(2). În cazul în care numărul candidaţilor pe locurile destinate formării cadrelor didactice
este mai mare decât numărul locurilor de la buget special repartizate, candidaţii care nu au
fost repartizaţi pe aceste locuri pot candida pe locurile de la buget repartizate celorlalți
candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de înscriere.
(3). Candidaţii pot concura şi pe locurile cu taxă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi
români, conform opţiunilor din fişa de înscriere.
(4). În cazul în care numărul de candidaţi pe locurile special repartizate de la buget pentru
formarea cadrelor didactice sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul
motivaţional este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de afişare
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a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate decide redistribuirea
locurilor rămase neocupate.
(5). Candidații declarați admiși sunt obligați să urmeze și cursurile de pregătire
psihopedagogică de nivel I, organizate de DPPD și vor încheia un contract de școlarizare cu
clauze speciale.
Art. 23. În cadrul aceleiași opțiuni, pentru candidaţii care aleg mai multe categorii de locuri cu
destinaţie specială (formarea cadrelor didactice, romi, absolvenţi de licee situate în mediul
rural, candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială, olimpici), ordinea de repartizare
pe opțiunile exprimate în fișa de înscriere este următoarea:
1. pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
2. pe locurile destinate candidaţilor de etnie romă;
3. pe locurile destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural;
4. pe locurile destinate candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială;
5. pe locurile destinate candidaţilor olimpici.
Art. 24. Admiterea online la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă, se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie
ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (ponderată cu 70%) şi media
anilor de studii (ponderată cu 30%).
Art. 25.(1). Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, în
vederea repartizării pe programe, se face în funcţie de media generală de admitere şi în
ordinea opţiunilor precizate de candidat pe platforma admitere.ase.ro. Un candidat va fi
repartizat la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de
finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac olimpicii internaţionali
care îndeplinesc cerinţele art. 19, litera b) din prezenta metodologie.
(2). În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea
a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi
aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:
1. media anilor de studii din liceu;
2. nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la
examenul de bacalaureat;
3. media anului patru de liceu.
(3). În urma acestei etape se vor afișa online listele cu candidaţii repartizaţi pe locurile
finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi. Lista
candidaţilor în aşteptare conţine candidaţii care întrunesc condiţiile de admitere pentru
cel puţin una dintre opţiunile formulate, nu au obţinut un loc în prima etapă de afişare a
rezultatelor, dar îl pot obţine după încheierea etapei de depunere a declarației pe proprie
răspundere (Anexa 9) din care reiese angajamentul ferm al candidatului că va aduce
originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă universitate şi/sau plata primei
jumătăţi din taxa anuală de şcolarizare conform art. 26.
Art. 26.(1). Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face astfel:
a) Candidaţii repartizaţi pe un loc finanțat de la buget, vor confirma un singur loc de
studiu, prin depunerea la universitate a declarației pe proprie răspundere (Anexa 9) din
care reiese angajamentul ferm că va aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE
și nu la altă universitate, conform graficului desfășurării concursului de admitere.
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b) Candidaţii repartizați pe locurile cu taxă, vor confirma locul prin achitarea a
jumătate din taxa anuală de şcolarizare în perioada menţionată în graficul activităţilor.
Plata se va realiza electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro., urmând
instrucţiunile din Anexa 12. Aceştia pot depune, în perioada de confirmare a locului,
şi declarația pe proprie răspundere (Anexa 9) din care reiese angajamentul ferm că vor
aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă universitate, în condiţiile
în care doresc să ocupe din locurile la buget eliberate de candidaţii admişi la buget în
prima etapă, dar care nu au depus această declaraţie.
c) Candidaţii care nu depun declarația pe proprie răspundere (Anexa 9) din care reiese
angajamentul ferm că vor aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă
universitate şi care nu plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare, pentru ocuparea
locului de la taxă, sunt declarați respinși, iar locurile disponibilizate vor fi redistribuite
conform algoritmului de admitere.
d) Depunerea, de către candidaţii aflaţi în aşteptare, a documentelor doveditoare pentru
plata electronică, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, a jumătate din taxa anuală
de şcolarizare, respectiv depunerea declarației pe proprie răspundere (Anexa 9) din
care reiese angajamentul ferm că vor aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE
și nu la altă universitate, în condiţiile în care doresc să candideze fie pe locurile
finanţate de la buget, fie la taxă (dacă au optat pentru ambele forme de finanţare)
eliberate de candidaţii repartizați la buget sau taxă în prima etapă, dar care nu au depus
această declaraţia pe proprie răspundere sau nu au plătit taxa. În toate situaţiile,
opţiunile iniţiale se păstrează.
e) Olimpicii internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 19, litera b) din prezenta
metodologie şi au fost declaraţi repartizaţi la două programe de studii, confirmă
locurile de la buget prin depunerea declarației, pe proprie răspundere (Anexa 9) din
care reiese angajamentul ferm că va aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE
și nu la altă universitate la comisia care a reprezentat opţiunea superioară, care va
transmite adeverinţa, la comisia care a reprezentat opţiunea inferioară, din care reiese
că declarația pe propria răspundere se află la opţiunea superioară.
(2). Candidații declarați admiși vor depune diploma de bacalaureat în original în perioada 28
septembrie - 16 octombrie 2020. În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale
sau plastifierii diplomei de bacalaureat, decanul fiecărei facultăţi aprobă confirmarea locului
de la buget pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor
legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declaraţie pe proprie
răspundere, autentificată la notariat, anunţul din Monitorul Oficial privind
pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit din care să reiasă
faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de
bacalaureat şi adeverinţa din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat).
În caz contrar, candidatul trebuie să achite jumătate din taxa de școlarizare, urmând a fi
înmatriculat pe locurile cu taxă.
(3). Taxa de şcolarizare se achită electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro,
urmând instrucţiunile prezentate în Anexa 12.
Art. 27. După confirmarea locurilor conform art. 26, un candidat poate fi declarat admis la un
program de studii universitare care a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost
repartizat în prima etapă de afişare.
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Art. 28. Un candidat declarat admis/repartizat pe locurile finanţate de la buget sau la taxă – se găseşte
afişat pe o singură listă, la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură
formă de finanţare. Lista candidaţilor respinşi conţine candidaţii care nu întrunesc condiţiile
de admitere pentru niciuna dintre opţiunile formulate. Pe liste vor fi precizate data şi ora când
au fost publicate acestea.
Art. 29. Candidaţii care au fost în aşteptare, care au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare
pentru a candida pe locurile cu taxă şi care, în această sesiune de admitere, nu au fost admişi,
pot solicita, în scris, prin e-mail, la adresa financiar@ase.ro, restituirea integrală a sumei
plătite sau transferul taxei pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la
distanţă și restituirea diferenței (dacă s-au înscris la concursul de admitere online pentru
această formă de învăţământ), indicând nume titular și cont IBAN.
Art. 30. Candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget care au plătit taxa de şcolarizare li se
restituie integral taxa de şcolarizare plătită, la cerere, depusă prin e-mail, la adresa
financiar@ase.ro, indicând nume titular și cont IBAN.
Art. 31.(1). În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere online şi afişarea listelor finale,
un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea, locul ocupat
de acesta va fi redistribuit primului candidat declarat admis la taxă care a avut opţiune de loc
finanţat de la buget pentru programul de studii la care a fost declarat admis şi are dreptul să
beneficieze de finanţare de la bugetul de stat. În cazul în care la programul mai sus menţionat
nu există astfel de candidaţi, locul rămas disponibil va fi redistribuit către alte programe de
studii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
(2). În cazul în care Comisia Centrală de admitere va decide organizarea unei noi sesiuni a
concursului de admitere, absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat, care doresc
să candideze la ASE, vor încărca, pe platforma admitere.ase.ro, documentele menționate în
prezentul articol, alin. 1.
Capitolul III
Desfăşurarea concursului de admitere online la studii universitare de licenţă,
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă
Art. 32.(1). Admiterea online la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă şi la distanţă, se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere,
calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (ponderată
cu 70%) şi media anilor de studii (ponderată cu 30%).
(2). Toţi candidaţii vor încărca pe platforma admitere.ase.ro un eseu motivaţional, datat,
semnat, scanat/fotografiat privind alegerea Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, care va fi evaluat prin calificativul admis/respins (Anexa 6).
Art. 33. Admiterea online la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă are două etape:
 etapa iulie 2020, când se candidează pe locurile prezentate în Anexa 4 la prezenta
metodologie.
 etapa septembrie 2020, când se candidează pe locurile rămase neocupate în etapa iulie. În
această etapă concurează candidaţii înscrişi care au achitat electronic, cu prioritate, pe
platforma admitere.ase.ro ASE, jumătate din taxa anuală de şcolarizare la momentul
înscrierii.
Art. 34. Graficul desfăşurării admiterii este prezentat în Anexa 2.
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Art. 35. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere,
respectând următoarele condiţii:
(1) Candidatul se va înscrie pe platforma admitere.ase.ro cu numele complet (cu diacritice),
conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de
telefon, încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este
cazul):
a) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă
(sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu
diplomă de bacalaureat din anii precedenți). Absolvenţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea din iulie 2020 vor încărca, în copie, foaia matricolă sau
adeverinţa care atestă mediile anilor de studii.
b) În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii
acesteia copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind
întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat, (declarație de proprie răspundere,
autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului
de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus
solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care
să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).
Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de
bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și
copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
– CNRED. Comisiile de admitere pe facultăți vor solicita, Direcției de Relații
Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere.
c) Eseul (eseurile) motivaţional (motivaţionale), datat, semnat, scanat/fotografiat,
privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune din
fişa de înscriere (Anexa 6).
d) copia adeverinţei medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau
teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi
pentru înscrierea la facultate;
e) copia certificatului de naştere;
f) copia cărţii de identitate;
g) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
h) declaraţie pe propria răspundere - Anexa 7 (document ce se completează în
aplicația de înscriere) prin care candidatul declară că:
(i) nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
(ii) nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent
de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
(iii) a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă.
(iv) a absolvit o altă facultate;
(v) este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7).
i) o fotografie tip legitimație încărcată pe platformă;
j) dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;
k) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate
pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele
originale (Anexa 8);
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În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt
redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale
traducerilor în limba română, legalizate. Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare
candidat pe platforma admitere.ase.ro, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații sunt obligați să verifice pe
platforma admiterii statutul său la finalizarea procesului de înscriere online.
(2) Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în
România, care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa
internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile
matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED) și vor
solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online.
(3) Taxa de înscriere și suma aferentă opțiunilor se achită electronic, cu prioritate pe platforma
admitere.ase.ro ASE, respectând procedura prezentată în Anexa 12. În cazul în care candidatul
nu dispune de instrumentul de plată aferent plății prin intermediul platformei admitere.ase.ro
(card bancar), plata se va face prin virament bancar în contul precizat în Anexa 12. Documentul
care atestă dovada plății se va încărca pe platformă.
(4) Înscrierea se face o singură dată pe platforma admitere.ase.ro, prin încărcarea tuturor
documentelor și după selectarea priorităţilor pentru programele de studii şi forma de
finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa 5.
(5) După validarea de către comisia de admitere pe facultate a dosarului de înscriere, candidatul
primeşte pe email și pe platforma admitere.ase.ro o fişă de înscriere, generată de platformă,
care conține datele personale, ordinea opţiunilor, precum şi alte informaţii, necesare în timpul
concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. Candidatul are obligația să verifice fișa
de înscriere primită și să semnaleze, pe platforma admitere.ase.ro, eventualele neconcordanțe,
până la sfârșitul perioadei de înscriere (17 iulie 2020). Nesemnalarea vreunei neconcordanțe
echivalează cu validarea fișei de înscriere primită de către candidat.
(6) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile şi ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din fişa de înscriere, nu pot fi modificate.
(7) Dosarul conținând copiile documentelor încărcate de candidat pe platforma admiterii rămâne,
pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, în gestiunea comisiei de admitere a
facultății de care aparține programul de studii de licență ales/bifat ca primă opțiune.
(8) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile și ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din fişa de înscriere, nu pot fi modificate. În urma sesizării online primite din partea
candidaţilor, în secțiunea specială a platformei de admitere, pot fi corectate erori materiale care
nu afectează ierarhizarea candidaților.
(9) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa numărul candidaţilor înscrişi zilnic, pe toată
durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate şi program de studii.
Art. 36. Desfăşurarea procesului de admitere în etapa - iulie 2020:
(1) Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional.
(2) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, se face
în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în
fişa de înscriere. Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de
studii, indiferent de numărul opţiunilor sale.
Pentru confirmarea locurilor pe care au fost repartizați la concursul de admitere, candidaţii trebuie să
plătească, electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, jumătate din taxa anuală de
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şcolarizare, conform graficului prezentat în Anexa 2. Candidaţii care nu plătesc, vor fi declarați
respinși.
(3) Ierarhizarea candidaţilor, pe facultăţi, se face după cum urmează:
a) La ierarhizare vor fi luaţi în considerare numai candidaţii care au plătit jumătate din
taxa anuală de şcolarizare.
b) Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de admitere (calculată
conform Art 32, alin 1) şi de ordinea opţiunilor exprimată de candidat la înscrierea
online și care apare și în fişa de înscriere.
c) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctajul general egal cu cel al ultimului
admis, departajarea se va face după următoarele criterii:
1. media anilor de studii de la liceu;
2. nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la
examenul de bacalaureat;
3. media anului patru de studiu.
d) Locul obținut în această etapă este garantat, atât timp cât candidatul nu depune cerere
de renunţare online şi sunt respectate cerinţele prezentei metodologii.
(4) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa 2.
(5) Un candidat se regăseşte admis la o singură facultate, la forma de învățământ ID/IFR.
(6). În cazul în care Comisia Centrală de admitere va decide organizarea unei noi sesiuni de
admitere, absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat şi care doresc să candideze
la ASE, vor încărca, pe platforma admitere.ase.ro, documentele menționate în Articolul 35.
Art. 37. Desfăşurarea etapei septembrie 2020:
a) În etapa din septembrie 2020 se va concura pe locurile rămase disponibile din etapa iulie
2020.
b) Taxa de înscriere și cea anuală de şcolarizare se plătesc electronic, cu prioritate, pe
platforma admitere.ase.ro.
c) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa 2.
Capitolul IV
Înmatricularea în anul I
Art. 38. În prima zi lucrătoare a lunii octombrie, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, pentru
anul universitar 2020-2021, prin decizia rectorului. Candidaţii declaraţi admişi trebuie să
semneze contractul de studii, în perioada prevăzută în graficului din Anexa 1, respectiv cel
din Anexa 2.
Art. 39. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează după primele 3 săptămâni
ale semestrului I (dacă este cazul, în condiţiile în care există studenţi admişi la buget care
renunţă la locurile obţinute sau care nu semnează contractul de studii), după semestrul I al
primului an de studii şi după fiecare an de studii, în funcţie de performanţele universitare şi
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de licenţă.
Art. 40. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi
admişi, cu finanţare de la buget sau la taxă.
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Art. 41. Bursele, ajutoarele materiale şi alte facilităţi se acordă în conformitate cu prevederile legale.
ASE oferă candidaţilor admişi cazare în limita locurilor disponibile, în funcţie de
performanţele profesionale.
Art. 42. La semnarea contractelor, candidaţii admişi vor depune la dosarul personal:
 diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă (echivalenta acesteia)
în original;
 copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi adeverinţă de la o altă
universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva
universitate;
 două fotografii ¾.
Art. 43. Candidaţii admişi pe locurile finanţate prin taxe de şcolarizare, care au beneficiat anterior de
finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă, trebuie să declare
acest lucru, urmând ca în ASE să beneficieze, dacă îndeplinesc condiţiile regulamentare, de
o astfel de finanţare numai pentru anii diferenţă faţă de trei, respectiv patru, pentru programul
de licenţă Drept (durata normală de studii în ASE).

Capitolul V
Prevederi referitoare la taxa de înscriere
la concursul de admitere şi la taxele de şcolarizare
Art. 44. Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt prezentate în Anexa 12, la prezenta
metodologie.
Art. 45. Pot fi scutiţi de plata taxei de înscriere, o singură dată pe an, numai pentru primele două
opţiuni şi pentru o singură formă de învăţământ, următorii candidaţi:
 orfanii de ambii părinţi;
 tinerii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate;
 angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora;
 copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE;
 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ;
 copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.
Art. 46. Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor încărcate de
candidaţi pe platforma admitere.ase.ro, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile
îndreptăţite. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere din ASE.
Art. 47. Taxele se plătesc electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, caz în care plata
taxei de şcolarizare se înregistrează automat în baza de date. În cazul în care plata se face
prin virament bancar, este necesară încărcarea copiei documentului justificativ de plată pe
platforma admitere.ase.ro. Restituirea taxelor de înscriere, după finalizarea perioadei de
înscriere, nu este posibilă.
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Capitolul VI
Dispoziţii finale
Art. 48.(1). În cazul în care după etapa de înscriere se înregistrează un număr de candidaţi mai mic
decât 75, la programele de la forma de învăţământ cu frecvenţă, Consiliul de Adminstraţie
şi Comisia Centrală de admitere, pe baza unor calcule de rentabilitate efectuate de către
Direcţia Economică, vor decide menţinerea/anularea programului şi, dacă este cazul,
redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat repartizate programului anulat, către
celelalte programe de studii. De aceea, se recomandă ca un candidat să bifeze pe platforma
admitere.ase.ro mai multe opţiuni.
(2). În cazul în care numărul locurilor ocupate este mai mic decât cel ofertat, Comisia
centrală de admitere poate acorda candidaţilor, care au achitat taxa de şcolarizare,
posibilitatea să opteze pentru unul dintre programele de studii pentru care au rămas locuri
disponibile, cu condiția să fi depus eseul motivațional în limba de predare respectivă, să fi
promovat testul de competență lingvistică/să fi încărcat certificatele conform Anexei 10
(dacă este cazul).
Art. 49. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
prevederilor prezentei metodologii.
Art. 50. Eventualele contestaţii cu privire la concursul de admitere se depun electronic, la registratură,
pe adresa de e-mail registratura@ase.ro, în perioadele stabilite în graficele din Anexele 1 și
2 şi sunt soluționate de Comisia Centrală de admitere a ASE.
Art. 51. După afişarea rezultatelor finale de admitere nu sunt admise transferurile între facultăţi şi
programe de studiu.
Art. 52. Academia de Studii Economice din Bucureşti semnează, cu fiecare student înmatriculat, un
contract de studii universitare, în perioada prevăzută în Anexa 1.
Art.53. Până la semnarea contractelor de studii, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera
adeverinţe care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii
instituţionale cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, nefiind înmatriculaţi. Pot fi
eliberate, electronic, la cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatele obţinute la
admitere de către candidaţi.
Art. 54. Finanţarea studenţilor:
a) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru
fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. Excepţie fac olimpicii internaţionali
care îndeplinesc cerinţele art. 19, litera b) din prezenta metodologie. Depăşirea duratei
învăţământului gratuit, prevăzută de lege, se suportă de către studenţi.
b) Un student poate urma, în acelaşi timp, un singur program de pregătire finanţat de la buget,
indiferent de ciclul de pregătire (licenţă, masterat sau doctorat).
Art. 55. În cazul în care un candidat declarat admis la forma de finanţare cu taxă renunţă la locul
ocupat prin concurs, prin cerere depusă electronic (pe e-mail) la secretariatul facultății,
înainte de înmatriculare sau în primele trei săptămâni de la începerea anului universitar, taxa
de şcolarizare achitată în vederea confirmării locului obţinut prin concurs, se va restitui
integral.
Art. 56. Un student poate urma simultan maximum două programe de studii universitare, indiferent
de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestora, unul la buget și celălalt la taxă, cu excepţia
olimpicilor.
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Art. 57. După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii programelor de studii din
cadrul domeniilor de licenţă: Administrarea afacerilor, Cibernetică, statistică şi informatică
economică, Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe,
Management şi Marketing obţin titlul de „Licenţiat în ştiinţe economice”, cei din cadrul
domeniului de licenţă Ştiinţe administrative obţin titlul de „Licenţiat în ştiinţe
administrative”, cei din cadrul domeniului de licenţă Limbi moderne aplicate obţin titlul
„Licenţiat în limbi moderne aplicate”, cei din cadrul domeniului de licenţă Sociologie, obţin
titlul de „Licenţiat în sociologie”, iar cei din cadrul domeniului de licenţă Drept obţin titlul
de „Licenţiat în drept”.
Art. 58. După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se conferă Diploma
de licenţă. Pe aceasta sunt menţionate toate informaţiile necesare pentru a descrie programul
de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.
Art. 59. Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă, precum şi
celelalte regulamente ale ASE.
Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședinţa Senatului Academiei de Studii Economice din
București din 18 Decembrie 2019 și modificată în ședința din 25.05.2020.
Preşedinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Dumitru Miron

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Anexa 1
Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2020-2021 –
ETAPA iulie 2020
Înscrieri
Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul motivaţional,
între orele 0800-1000 şi afişarea rezultatelor acestora
Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii
înscrişi la programele cu predare în limbi străine şi la programul de studii
Limbi moderne aplicate:
 ora 900 -1100: susţinerea testului de competenţă lingvistică
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii
înscrişi la programele cu predare în limba română
ora 1200-1400: susţinerea testului de competenţă lingvistică
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică.
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de competenţă
lingvistică, între orele 0800- 1000 şi afişarea rezultatelor acestora
Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget,
la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi
Depunerea declarației, pe proprie răspundere (Anexa 9) din care reiese
angajamentul ferm că va aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE
și nu la altă universitate, online şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de
şcolarizare
Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la
buget şi taxă şi a celor respinşi
Înmatricularea în anul I
Semnarea contractelor de studii și depunerea diplomei de bacalaureat în
original
x

13-17 iulie (L-V)
Vineri, până la ora 16:00
20 iulie (L)
21 iulie (Ma)

22 iulie (Mi)

23 iulie (J)
24 iulie (V)
24 – 28 iulie (V-Ma)
Marți, până la 16.00
01 August (S)
01 octombrie 2020
28 septembrie – 16
octombrie 2020

Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin
probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă
pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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ETAPA septembrie 2020

Înscrieri
Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul
motivaţional, între orele 0800-1000 şi afişarea rezultatelor
acestora
Susţinerea online testului de competenţă lingvistică, pentru
candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine şi
la programul de studii Limbi moderne aplicate:
 ora 900 -1100: susţinerea testului de competenţă
lingvistică
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
Susţinerea online testului de competenţă lingvistică, pentru
candidaţii înscrişi la programele cu predare în limba română:
 ora 1200-1400: susţinerea testului de competenţă
lingvistică
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul
de competenţă lingvistică, între orele 0800-1000 şi afişarea
rezultatelor acestora
Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate
de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi
Depunerea declarației, pe proprie răspundere (Anexa 9) din
care reiese angajamentul ferm că va aduce originalul diplomei
de bacalaureat la ASE și nu la altă universitate, online şi/sau
plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare
Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile
finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi
Înmatricularea în anul I
Semnarea contractelor de studii
x

04 septembrie (V)
07-09 septembrie (L-Mi)
Miercuri, până la ora 16:00
09 septembrie (Mi)
10 septembrie (J)

11 septembrie (V)

12 septembrie (S)

14 septembrie (L)
15-16 septembrie (Ma-Mi)
Miercuri, până la ora 16.00
17 septembrie (J)
1 octombrie 2020
28 septembrie - 16
octombrie 2020

Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin
probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă
pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

22

Anexa 2
Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, anul universitar 2020-2021
ETAPA iulie 2020
 Înscrieri
13-17 iulie (L-V) Vineri
până la ora 16:00
 Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional.
 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul
motivaţional, între orele 0800-1000 şi afişarea rezultatelor acestora.
 Susţinerea online a testului de competenţă lingvisticăx:
 ora 900 -1100: susţinerea testului de competenţă lingvistică
 Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de
competenţă lingvistică, între orele 0800- 1000 şi afişarea
rezultatelor acestora
 Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile pe locurile
scoase la concurs, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi
 Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare.
 Afişarea listelor candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi
 Înmatricularea în anul I
 Semnarea contractelor de studii

x

20 iulie (L)
21 iulie (Ma)
22 iulie (Mi)

23 iulie (J)
24 iulie (V)
24 – 28 iulie (V-Ma),
Marți, până la ora 16,00.
1 August (S)
01 octombrie 2020
28 septembrie -16
octombrie 2020

Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin
probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă
pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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ETAPA septembrie 2020

 Înscrieri

07-09 septembrie (L-Mi)
Miercuri, până la ora 16:00

 Afişarea listelor candidaţilor înscrişi şi a rezultatelor obţinute
la eseul motivaţional, ordonaţi alfabetic.
 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul
motivaţional, între orele 0800-1000 şi afişarea rezultatelor
acestora.
 Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică:
 ora 900-1100: susţinerea testului de competenţă lingvistică
 Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică.
 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul
de competenţă lingvistică, între orele 0800-1000 şi afişarea
rezultatelor acestora
 Afişarea listelor candidaţilor repartizaţi, a celor aflaţi în
aşteptare şi a celor respinşi
 Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare

09 septembrie (Mi)
10 septembrie (J)

11 septembrie (V)

12 septembrie (S)
14 septembrie (L)

15-16 septembrie (Ma-Mi)
Miercuri, până la ora 16.00
 Afişarea listelor candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi 17 septembrie (J)
 Înmatricularea în anul I
1 octombrie 2020
 Semnarea contractelor de studii
28 septembrie -16 octombrie
2020
x

Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin
probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă
pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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Anexa 3
Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar 2020-2021 - studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă
BUGET
Nr.
crt.

1
2
3

Facultatea

Administrarea
Afacerilor, cu
predare în
limbi străine

Specializarea/ Programul de studii
universitare de licenţă

Administrarea afacerilor (în
limba engleză)
Administrarea afacerilor (în
limba franceză)
Administrarea afacerilor (în
limba germană)

Forma de
învăţământ

4
5

Business şi
Turism
7

9
10

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

11

13

Contabilitate
şi Informatică
de Gestiune

Drept

Români de
pretutindeni,
fără bursă

NonUE, cu
bursă

Români,
UE, SEE

Români
de
pretutind
eni

Români de
pretutinden
i Acord
Moldova

CPV
NonUE

CPL
NonUE

Cifra totală
de
şcolarizare

1

1

0

0

0

0

0

0

192

0

0

60

0

340

IF

180

26

1

1

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

59

0

120

IF

180

25

1

1

0

0

0

0

0

0

0

93

0

0

0

0

120

710

136

3

3

1

0

0

0

0

0

0

318

0

0

119

0

580

Administraţie publică [1]

IF

350

114

1

1

6

1

4

4

0

1

0

208

2

0

5

0

347

Resurse umane [2]

IF

120

34

1

1

5

1

0

0

0

1

0

77

0

0

0

0

120

470

148

2

2

11

2

4

4

0

2

0

285

2

0

5

0

467

IF

500

172

1

1

9

3

0

0

1

1

0

297

2

0

3

0

490

IF

100

40

1

1

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

20

0

96

Administrarea afacerilor în
comerţ, turism, servicii,
merceologie şi
managementul calităţii
Administrarea afacerilor în
comerţ, turism, servicii,
merceologie şi
managementul calităţii (în
limba engleză)

600

212

2

2

9

3

0

0

1

1

0

331

2

0

23

0

586

Cibernetică economică

IF

350

173

1

1

6

2

3

3

1

0

0

89

2

0

0

0

281

Informatică economică

IF

450

236

1

1

4

2

8

5

0

0

0

118

2

0

3

0

380

IF

150

81

1

1

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

10

0

126

IF

150

76

1

1

1

2

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

125

1100

566

4

4

11

6

11

8

1

0

0

284

4

0

13

0

912

IF

550

181

1

1

13

2

3

1

0

1

0

337

2

0

3

0

545

IF

120

47

1

1

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

20

0

100

670

228

2

2

13

2

3

1

0

1

0

368

2

0

23

0

645

150

45

1

1

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

150

150

45

1

1

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

150

Informatică economică (în
limba engleză)
Statistică şi previziune
economică
Contabilitate şi informatică
de gestiune
Contabilitate şi informatică
de gestiune (în limba
engleză)
TOTAL CIG

14

Români de
pretutindeni,
cu bursă

NonUE,
fără
bursă,
fără
taxă

1

TOTAL CSIE
12

Romi

TAXĂ
Absolvenţi
ai anului
pregătitor
organizat
în ASE

85

TOTAL BT
8

Olimpici
**

Absolvenţi
de licee
situate în
mediul
rural*

350

TOTAL AMP
6

Români,
UE, SEE

Candidaţi
proveniţi
din
sistemul de
protecţie
socială

IF

TOTAL AA
Administraţie
şi
Management
Public

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi

Drept
TOTAL Drept

IF

25

15

Economie
Teoretică şi
Aplicată

Economie şi comunicare
economică în afaceri

IF

300

141

1

1

1

2

5

0

0

1

0

131

2

0

5

0

290

300

141

1

1

1

2

5

0

0

1

0

131

2

0

5

0

290

IF

375

227

1

1

4

1

0

0

0

1

0

131

2

0

0

0

368

375

227

1

1

4

1

0

0

0

1

0

131

2

0

0

0

368

Finanţe şi bănci

IF

500

192

1

1

14

5

10

8

3

1

0

245

5

0

5

0

490

Finanţe şi bănci (în limba
engleză)

IF

100

30

1

1

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

20

0

95

600

222

2

2

14

5

10

8

3

1

0

288

5

0

25

0

585

TOTAL ETA
16

Economie
Agroalimentar
ă şi a Mediului

Economie agroalimentară şi
a mediului
TOTAL EAM

17
18

Finanţe,
Asigurări,
Bănci şi Burse
de Valori

TOTAL FABBV
19
20

Management

Management

IF

650

182

1

1

12

2

15

5

1

1

0

373

4

0

3

0

600

Management (în limba
engleză)

IF

100

39

1

1

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

20

0

90

TOTAL MAN
21
22

Marketing

750

221

2

2

12

2

15

5

1

1

0

402

4

0

23

0

690

Marketing

IF

450

165

1

1

7

1

8

1

0

0

0

254

2

0

5

0

445

Marketing (în limba engleză)

IF

100

38

1

1

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

20

0

95

550

203

2

2

7

1

8

1

0

0

0

289

2

0

25

0

540

IF

460

159

1

1

9

2

10

9

1

0

0

218

0

20

5

0

435

IF

125

46

1

1

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

25

0

120

IF

100

36

1

1

1

1

0

0

0

0

0

50

0

0

5

0

95

685

241

3

3

10

3

10

9

1

0

0

315

0

20

35

0

650

6.960

2.590

25

25

93

27

66

36

7

8

0

3.245

25

20

296

0

6.463

TOTAL MK
23
24
25

Relaţii
Economice
Internaţionale

Economie şi afaceri
internaţionale
Economie şi afaceri
internaţionale (în limba
engleză)
Limbi moderne aplicate
(engleză, franceză) [3]
TOTAL REI

TOTAL ASE

* În cazul în care numărul de candidaţi absolvenţi de licee situate în mediul rural pe locurile special repartizate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional este
mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate
** În cazul în care numărul de candidaţi olimpici internaţionali şi naţionali pe locurile special repartizat de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional este mai mic
decât numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate
*** În cazul în care numărul de candidaţi pe locurile de la buget special destinate formării cadrelor didactice sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional este mai mic decât
numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate

[1] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative”
[2] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Sociologie”
[3] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate”
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Anexa 4
Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar 2020-2021 - studii universitare de licenţă, formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă
redusă

Nr.
Crt.

1

2

3
4
5

Facultatea

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică
Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune
Economie
Agroalimentară şi a
Mediului
Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de
Valori

6
7

Management

8
9
10

Marketing

Forma de
învăţământ

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi

Informatică economică

ID

Contabilitate şi
informatică de gestiune

BUGET

TAXĂ

Români,
UE, SEE

Romi

Români de
pretutindeni,
cu bursă

Români de
pretutindeni,
fără bursă

Absolvenţi ai
anului
pregătitor
organizat în
ASE

125

0

0

0

0

0

0

0

119

1

0

0

120

ID

150

0

0

0

0

0

0

0

139

1

0

0

140

Economie agroalimentară
şi a mediului (la Tulcea)

ID

100

0

0

0

0

0

0

0

74

1

0

0

75

Finanţe şi bănci

ID

Finanţe şi bănci (la
Buzău)

ID

Management

ID

100
50
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

94
49
89

1
1
1

0
0
0

0
0
0

95
50
90

Management (la Piatra
Neamţ)

ID

50

0

0

0

0

0

0

0

49

1

0

0

50

Management (la Deva)

ID

Marketing

IFR

Marketing

ID

75
100
125
975

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

74
89
114
890

1
1
1
10

0
0
0
0

0
0
0
0

75
90
115
900

Specializarea/ Programul de
studii universitare de licenţă

TOTAL
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Non-UE,
cu bursă

Non-UE,
fără bursă,
fără taxă

Români,
UE, SEE

Români de
pretutindeni

CPV
Non-UE

CPL
NonUE

Cifra totală
de şcolarizare

Anexa 5
Codificarea opţiunilor
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Facultatea

Administrarea
Afacerilor, cu predare
în limbi străine

Cibernetică, Statistică
şi Informatică
Economică

15
16

Business şi Turism

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Contabilitate
şi Informatică
de Gestiune
Economie Teoretică
şi Aplicată
Economie
Agroalimentară
şi a Mediului
Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori

Management

Marketing

Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică
de desfăşurare şi limba de predare)
Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Administrarea afacerilor (în limba franceză)
Administrarea afacerilor (în limba franceză)
Administrarea afacerilor (în limba germană)
Administrarea afacerilor (în limba germană)
Cibernetică economică
Cibernetică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică (în limba engleză)
Informatică economică (în limba engleză)
Statistică şi previziune economică
Statistică şi previziune economică
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
managementul calităţii
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
managementul calităţii
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
managementul calităţii (în limba engleză)
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
managementul calităţii (în limba engleză
Contabilitate şi informatică de gestiune
Contabilitate şi informatică de gestiune
Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)
Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)
Economie şi comunicare economică în afaceri
Economie şi comunicare economică în afaceri
Economie agroalimentară şi a mediului

Forma
de
finanţare
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă

Cod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Buget

15

Taxă

16

Buget

17

Taxă

18

Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget

19
20
21
22
23
24
25

Economie agroalimentară şi a mediului

Taxă

26

Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci (în limba engleză)
Finanţe şi bănci (în limba engleză)
Management
Management
Management (în limba engleză)
Management (în limba engleză)
Marketing
Marketing
Marketing ( în limba engleză)
Marketing ( în limba engleză)
Economie şi afaceri internaţionale
Economie şi afaceri internaţionale

Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget
Taxă

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

Buget

41

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

Taxă

42

43

Limbi moderne aplicate(engleză, franceză)

Buget

43

44
45
46

Limbi moderne aplicate(engleză, franceză)
Administraţie publică
Administraţie publică

Taxă
Buget
Taxă

44
45
46

Resurse umane
Resurse umane
Drept
Drept

Buget

47

Taxă

48

Buget

49

Taxă

50

42

47

Relaţii Economice
Internaţionale

Administraţie
şi Management Public

48
49
50

Drept
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Anexa 6
Structura Eseului motivaţional
solicitat candidaţilor la examenul de admitere, sesiunea 2020,
la programele de studii oferite de Academia de Studii Economice din Bucureşti
1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din certificatul
de naştere)
2. De unde v-aţi informat despre oferta educaţională a ASE?
3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) şi argumentele pentru care
aţi ales să studiaţi la ASE? (motive personale, preferinţe legate de o anumită carieră,
argumente pentru obţinerea unei anumite calificări etc.)
4. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind viaţa de student în ASE? (în ceea ce priveşte
procesul educaţional, precum şi eventuala angajare pe durata studiilor)
5. După finalizarea programului de studii universitare de licenţă, vă gândiţi să continuaţi studiile
universitare de masterat în ASE?
6. Aţi avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acţiuni
de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a fi student la programele oferite
de ASE?
7. Cum doriţi să vă implicaţi în activităţile extracurriculare organizate de cadre didactice sau
studenţi (participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri, acţiuni de
voluntariat, schimburi de experienţă, participarea la/organizarea de activităţi culturale,
sportive etc.)?
8. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă.

Data............................. Semnătura candidatului.......................................

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 şi
500 de cuvinte.Acesta va fi depus în original în dosarul de înscriere.Semnătura candidatului
semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia.
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Anexa 7

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), _____________________, născut(ă) în localitatea ___________, judeţul/sectorul
_______, având codul numeric personal _______, titular al C.I. cu seria __, nr. ______, eliberat la data de
__________, de către ______, candidat la concursul de admitere organizat de Academia de Studii Economice
din București, declar pe propria răspundere că:
nu am fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare din ASE;
nu voi urma concomitent două programe de studii finanţate de la bugetul de stat, indiferent de nivelul
lor şi nu voi urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de
finanţare ale acestora;
am fost înmatriculat la un alt program de studii universitare de licenţă, și am beneficiat de finanţare
de la buget ___ semestre;
nu am fost înmatriculat la un alt program de studii universitare de licenţă;
am absolvit o altă facultate;
doresc să urmez concomitent două programe de licenţă finanţate de la bugetul de stat în ASE,
întrucât am calitatea de olimpic internaţional;
am luat act de dispoziţiile art. 199 alin.3 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit cărora „O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent
la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie
financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură
instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.”;
De asemenea:
am luat cunoștință de prevederile documentului denumit Politica ASE în domeniul Protecției
Datelor cu Caracter Personal, publicat site-ul ASE;
sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin.2 din OMENCŞ
nr. 6102/2016);
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 concursului de admitere la studii universitare de licenţă, iar în
situația în care voi fi admis, se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare
încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității şi a procesului de cazare.
Prezenta declaraţie a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere – sesiunea iulie 2020 – la
programele de studii universitare de licenţă organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Data

Semnătura
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Anexa 8

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA
DOCUMENTELOR ÎNCĂRCATE PE PLATFORMA ADMITERE.ASE.RO LA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
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 email ............................................., în calitate de
candidat la concursul de admitere, pentru studiile universitare de licență, organizat de ASE, pentru
anul universitar 2020-2021, declar pe propria răspundere următoarele:
- toate datele și informațiile furnizate sunt complete, reale și corecte;
- documentele încărcate pe platforma admitere.ase.ro 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 fi eliminat(ă) din
concurs sau exmatriculat(ă) de la programul de studii universitare de licență la care am fost admis(ă)
și 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
...............................................
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Anexa 9

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a),
.....................,
născut(ă)
în
localitatea......................,
judeţul/sectorul...................., având codul numeric personal.........................., titular al C.I. cu
seria....................., nr. ......................, eliberat la data de.........................., de către..............................,
candidat la concursul de admitere organizat de Academia de Studii Economice din București,
sesiunea iulie 2020, pentru obținerea calității de student la studiile universitare de licenţă,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, modificat şi completat, cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că:
 voi depune originalul diplomei de bacalaureat la Academia de Studii Economice din
București și nu la altă universitate, la momentul semnării contractului de studii, conform
graficului desfășurării concursului de admitere, în vederea ocupării unui loc cu finanțare
de la bugetul de stat.
Totodată, iau notă de faptul că, în cazul în care nu voi depune originalul diplomei de
bacalaureat, voi fi exmatriculat.

Data:

Semnătura:
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Anexa 10
Certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE

Limba străină

Certificatul recunoscut

Engleză

First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridge English: Vantage (BEC Vantage)
Cambridge English: Higher (BEC Higher)
International English Language Testing Systems (IELTS): minimum Band 6.0
Business Language Testing Service (BULATS): minimum 60
TOEFL: minimum 87
Goethe-Zertifikat B2
Deutsches Sprachdiplom KMK - nivel II (nivel B2/C1)
Test DaF (nivel B2/C1)
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Vor fi echivalate și variantele anterioare ale certificatelor menționate mai sus, și
anume:
Zentrale Mittelstufenpüfung/ZOP
Zentrale Oberstufenprüfung/ZOP
Diplôme d'études en langue française (DELF) – nivel B2
Diplôme d'études en langue française "option professionnelle" (DELF Pro) –
nivel B2
Diplôme approfondi de langue française (DALF) – nivel C1
Diplôme de français professionnel (DFP): DFP Affaires, Juridique, Relations
Internationales – nivel B2
Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec (TEFAQ)
Test d’Évaluation de Français – Canada (TEF Canada) – nivel 6-7 pentru fiecare
competenţă (înţelegere scrisă şi orală, exprimare scrisă şi orală)

Germană

Franceză

Se acceptă spre echivalare certificate valabile de competență lingvistică cu recunoaștere internațională pentru
nivel independent user (B2) sau proficient user (C1, C2).
Vor fi echivalate doar certificatele obținute integral pentru toate competențele de comunicare, nu pentru cele
obținute modular (parțial).
Se echivalează orice alt certificat de competență lingvistică obținut în urma unui examen recunoscut
internațional sau acordat de o instituție recunoscută, cu aprobarea prealabilă a comisiei abilitate din cadrul
Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din Academia de Studii Economice din
București.
Se recunosc, de asemenea, studiile liceale urmate integral în limbile engleză, franceză sau germană la
programele acreditate.
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Anexa 11
Tematica probei de competenţă lingvistică
I. Engleză
Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de
dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Testul de limba engleză
evaluează performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor
de text/discurs nespecializat.
Conţinuturi evaluate
Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale
studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:
1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al
unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date).
2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime,
antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice.
3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii
despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima
acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a
felicita, a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a
descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un
eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a
argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc.
4. Structuri morfosintactice:
 determinanţi: articolul hotărât şi nehotărât; omisiunea articolului; adjectivul demonstrativ;
adjectivul posesiv;
 substantivul: genul, pluralul regulat şi neregulat, substantive numărabile şi nenumărabile,
substantive colective, genitivul;
 adjectivul: comparaţia regulată şi neregulată; construcţia de tipul the more..., the more... (e.g.:
the sooner, the better);
 numeralul;
 pronumele personal; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele reciproc (each
other, one another); pronumele nehotărât (anybody etc.); pronumele relativ; funcţiile lui it;
 verbul: verbe regulate şi neregulate, timpuri (prezentul simplu şi continuu, trecutul simplu şi
continuu, prezentul perfect simplu şi continuu, trecutul perfect simplu şi continuu, going to,
viitorul simplu şi continuu, viitorul perfect simplu şi continuu); verbe modale (can, may, must,
should, ought to, need, will, would) şi echivalenţi modali; condiţionalul; gerundivul (the
Gerund); infinitivul; subjonctivul; participiul prezent şi trecut; diateza activă şi pasivă;
 adverbul: comparaţia; poziţia în propoziţie;
 prepoziţia (inclusiv verbe, substantive şi adjective urmate de prepoziţii);
 conjuncţia;
 It is vs. There is;
 acordul subiect – predicat;
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 topica frazei;
 tipuri de propoziţii: subiectivă, relativ-atributivă, completivă, circumstanţială de
timp/cauză/scop, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă (as if/as though);
 vorbirea directă şi indirectă;
 corespondenţa timpurilor în vorbirea indirectă, propoziţii condiţionale şi temporale;
 construcţii verbale: acuzativ + infinitiv; nominativ + infinitiv; have/get + complement direct +
participiu trecut; used to + verb; be/get/become used to + Verb-ing/substantiv; it’s (about/high)
time …; in case vs. if; I wish …/If only … .
Bibliografie
Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba engleză aprobate de MEN pentru
anul şcolar 2019-2020, indiferent de nivel.
II. Franceză
Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de
dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Subiectele vor avea gradul
de dificultate corespunzător limbii a doua studiată în liceu. Testul de limba franceză evaluează
performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor de
text/discurs nespecializat.
Conţinuturi evaluate
Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale
studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:
1. Să ateste capacitatea de a înţelege sensul global al unui text prin:
 recunoaşterea şi utilizarea unor elemente şi structuri gramaticale studiate;
 identificarea informaţiilor semnificative din text, prin exerciţii diverse (exerciţii cu alegere
duală/multiplă/răspuns la întrebări/text lacunar etc.);
 selectarea informaţiei relevante (desprinderea ideilor principale)/a informaţiei specifice din
documentele curente simple, dintr-un text dat.
2. Elemente de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime,
antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice.
3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii
despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima
acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a
felicita/a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a
descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un
eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a
argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc.
4. Structuri morfosintactice:
 Articolul: hotărât, nehotărât, contractat, partitiv;
 Substantivul: gen/formarea femininului, numărul/formarea pluralului, formarea genitivului şi a
dativului, nominalizarea;
 Adjectivul: acordul adjectivului calificativ (formarea femininului şi a pluralului), gradele de
comparaţie (cazuri particulare), adjective posesive, demonstrative, nehotărâte;
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 Pronumele: personal, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, en, y. Locul
pronumelor personale complemente directe şi indirecte, adverbiale în fraza afirmativă şi
imperativă;
 Adjectivul numeral (ordinal şi cardinal);
 Verbul: modurile (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu
prezent/trecut, gerunziu), acordul participiului trecut, diateza (activă, pasivă, reflexivă);
 Adverbul: tipuri, grade de comparaţie, cazuri particulare;
 Folosirea prepoziţiilor.
5. Sintaxa propoziţiei: subiectul, inversiunea subiectului, predicatul, atributul (l’épithète,
lecomplément du nom), complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale.
6. Sintaxa frazei şi tipurile de subordonate: completivă directă, indirectă, relativă; circumstanţialele
de timp, de loc, de cauză, de consecinţă, de scop, concesive, condiţionale; şi condiţional şi
dubitativ, sistemul comparativ, concordanţa timpurilor la indicativ şi subjonctiv; categoriile de
verbe şi tipurile de construcţii care cer utilizarea subjonctivului.
7. Tipuri de fraze: declarative, imperative, exclamative, interogative (directe şi indirecte) negative,
pasive, impersonale, emfaza.
Bibliografie
Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba franceză aprobate de MEN pentru
anul şcolar 2019-2020, indiferent de nivel.
III. Germană
Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de
dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Subiectele vor avea gradul
de dificultate corespunzător limbii a doua studiată în liceu. Testul de limba germană evaluează
performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor de
text/discurs nespecializat.
Conţinuturi evaluate
Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale
studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:
1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al
unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date).
2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime,
antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice.
3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii
despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima
acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii), a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a
felicita, a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a
descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un
eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a
argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc.
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4. Structuri morfosintactice:
a. Clase: articol, substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, prepoziţii, conjuncţii.
b. Categorii: număr, cazuri, timpuri verbale (prezent, timpuri trecute simple şi complexe, viitor),
moduri verbale şi valorile lor (indicativ, imperativ, conjunctiv cu subtipuri şi forme
echivalente), diateza (activ şi pasiv – pasivul cu sein şi werden).
c. Structuri:
 propoziţii şi fraze; tipuri de propoziţii principale (introduse prin conjuncţiile coordonatoare)
şi subordonate (subiectivă, predicativă, completivă, relativ-atributivă, circumstanţiale de
loc/timp/cauză/scop/mod, condiţională, concesivă, consecutivă, proporţională);
 construcţii infinitivale (um..zu, statt…zu, ohne..zu, brauchen/haben/sein/+zu+infinitiv) şi
participiale (cu participiul prezent şi perfect);
 atributul dezvoltat (adjectival, participial).
d. Procese şi relaţii: acord, transformare (de la activ la pasiv; de la vorbirea directă la cea
indirectă), traducere dintr-o limbă în alta, topica.
e. Formarea cuvintelor: compunere, derivare, elemente substantivate.
Bibliografie
Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba germană aprobate de MEN pentru
anul şcolar 2019-2020, indiferent de nivel.
IV. Română

Testul de limba română evaluează performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale
şi morfosintactice şi al tipurilor de text/discurs nespecializat.
Conţinuturi evaluate
Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:
1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al
unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date).
2. Elementele de vocabular general. Familii de cuvinte, sinonime, antonime, omonime, omofone,
câmpuri semantice.
3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii
despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima
acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a felicita,
a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a descrie un loc,
a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un eveniment, a comenta
o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a argumenta/a convinge, a
exprima o ipoteză, o opinie etc.
4. Structuri morfosintactice:
 articolul: hotărât şi nehotărât;
 substantivul: genul, pluralul, declinarea;
 adjectivul calificativ: categorii, acordul cu substantivul, grade de comparaţie;
 adjective posesive, demonstrative, nehotărâte;
 numeralul: cardinal și ordinal;
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 pronumele personal; pronumele posesiv; pronumele demonstrativ; pronumele relativ; pronumele
interogativ; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele nehotărât;
 verbul: timpurile modurilor predicative (indicativ, condiţional-optativ, conjunctiv, imperativ)
modurile nepredicative (infinitiv, participiu, gerunziu), acordul participiului trecut; diateza (activă,
pasivă, reflexivă);
 adverbul: tipuri, grade de comparaţie;
 prepoziţii şi conjuncţii;
5. Sintaxa propoziţiei:
 acordul subiect – predicat;
 subiectul, predicatul, atributul, complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale;
6. Sintaxa frazei:
 propoziţii şi fraze; tipuri de propoziţii principale (introduse prin conjuncţiile coordonatoare) şi tipuri
de propoziţii subordonate (subiectivă, predicativă, completivă, relativ-atributivă, circumstanţiale de
loc/timp/cauză/scop/mod, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă);
 tipuri de fraze: declarative, imperative, exclamative, interogative, negative, pasive, impersonale;
 topica frazei.
Bibliografie
A. Manuale
1. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini, vol. I-II (cu CD), Editura Rolang,
Bucureşti, 2010
2. Platon, Elena; Sonea, Ioana; Vîlcu, Dina, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012
3. Pop, Liana, Limba română cu sau fără profesor. Le roumain avec ou sans professeur. Romanian
with or without a teacher, Ediția a VI-a, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 2008
4. Suciu, Raluca; Fazakaş, Virginia, Romanian at first sight. A textbook for beginners, Editura
Compania, București, 2006
5. Vasilescu, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Editura
Universității din București, București, 2006
B. Caiete de exerciții
1. Medrea, Anca; Platon, Elena; Sonea, Ioana; Vîlcu, Dina, Teste de limba română (A1, A2, B1, B2),
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
2. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini (Caiet de exerciții), Editura Rolang,
București, 2010
3. Elena Platon (coord.), Caiete didactice. A1+, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012
Notă: se pot folosi drept bibliografie și alte manuale de limba română pentru studenţii străini care
acoperă conţinuturile indicate mai sus.
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Anexa 12

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
și a taxei de şcolarizare
Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Academiei de Studii Economice din
București, sesiunea iulie-septembrie 2020, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere,
respectiv taxa de școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalităţi:
1. Prin sistemul de plăți on-line disponibil pe platforma admitere.ase.ro, pentru deținătorii
oricărui tip de card (Visa, Mastercard, Revolut etc.), urmând pașii indicați în platforma
admitere.ase.ro.
2. Prin ordin de plată / internet banking într-unul din conturile:
 RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775,
Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agenţia ASE, cod
fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 RO15RNCB0072001607860023 – cont în valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT
RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Pe ordinul de plată, candidaţii sunt obligaţi să specifice următoarele informaţii: Beneficiar
- Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă
înscriere/taxă şcolarizare), nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi
trecut numele conform certificatului de naștere) și CNP, pentru candidaţii de cetățenie
română, respectiv ID, pentru candidaţii străini (codul generat de platforma admitere.ase.ro).
Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la
facultate cu privire la nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut
numele conform certificatului de naștere) şi nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este
diferită de candidat.
Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771
Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma admitere.ase.ro.
3. La ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul
nu dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile:
 RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775,
Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agenţia ASE, cod
fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 RO15RNCB0072001607860023 – cont in valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT
RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Pe formularul de plată, candidaţii sunt obligaţi să specifice următoarele informaţii:
Beneficiar - Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar la detalierea plății: tipul taxei
(taxă înscriere/taxă şcolarizare), nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume (pentru doamne va
fi trecut numele conform certificatului de naștere) și CNP candidat de cetățenie română /ID
candidat străin (codul generat de platforma admitere.ase.ro).
Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771
Documentul de plată care atestă dovada plății se va încărca pe platforma admitere.ase.ro
Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la
facultate cu privire la nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut
numele conform certificatului de naștere) şi nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este
diferită de candidat.
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I.

Taxe pentru înscrierea la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2020
Pentru candidaţii cetăţeni români, cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene şi cei care au dobândit protecție
internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România:
Programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de
120 lei
învăţământ cu frecvenţă (sunt incluse primele două opţiuni); mai mult de
(primele două
două opţiuni
opțiuni);
40 lei/opţiune
Programele de studii universitare de licenţă organizate la formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă (indiferent de numărul
145 lei
opţiunilor solicitate de către candidat)
Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
Programele de studii universitare de licenţă
300 Euro
II.

Taxe de școlarizare pentru studii universitare de licență

Anul I de studii universitare de licență, organizat la forma de învăţământ
cu frecvență, pentru studenții cetăţeni din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană
Anul I de studii universitare de licență, organizat la forma de învăţământ
la distanță sau cu frecvență redusă, pentru studenții cetăţeni români,
cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană şi studenţii care au
dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de
ședere în România
Anul I de studii universitare de licență, organizat la forma de învăţământ
cu frecvență, pentru studenții cetăţeni din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană
Anul I de studii universitare de licență, organizate la formele de
învăţământ la distanță sau cu frecvență redusă, pentru studenții cetăţeni
din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană
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4.000 lei/an
universitar

3.500 lei/an
universitar

2.700 euro/an
universitar
900 euro/an
universitar

Anexa 13
The Bucharest University of Economic Studies (ASE)
Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4021.319.19.10, +4.021.319.19.84
E-mail address: internationaladmission@ase.ro

Online registration of EU, EEA and Swiss Confederation Citizens
Foreign citizens from the European Union member states, EEA countries and the Swiss
Confederation have the right to enroll to study in Romania under the same conditions as Romanian
citizens.
I. Highschool graduation diploma or equivalent recognition by the National Centre for
Degree Assessment and Academic Recognition
The study documents issued by international schools in Romania or abroad must be recognized by
the National Centre for Degree Assessment and Academic Recognition (CNRED):
https://cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies
After the receipt of the recognition/equivalence certificate, the applicant shall proceed to the
registration and admission procedure, in accordance with the ASE’s admission methodology (Further
information: The Bucharest University of Economic Studies, Department of International Relations,
tel. +4021 319.19.10, +4021 319 19 84; fax +4021 319 20 23, e-mail: internationaladmission@ase.ro)

II. Documents required for online registration with the Bucharest University of
Economic Studies - Undergraduate studies/Bachelor (3 years)
- High School Graduation Diploma (Baccalaureate) or equivalent and transcript of records – original
documents and authenticated translations into Romanian. The high school graduation diploma will
be accompanied by the recognition certificate issued by the CNRED;
- Birth certificate –certified translation into Romanian;
- Marriage certificate (if applicable) – certified translation into Romanian;
- Identity card/passport copy;
- Statement by the student that he/she will not be the beneficiary of budget financing,
simultaneously, for any two study programmes, regardless of their level, and he/she will not attend
simultaneously more than two study programmes, regardless of their level and financing (issued
from the online platform, on registration);
- Statement by the student that the documents uploaded on the admissions platform are authentic
(Annex 8)
- 1 ID-type photos (3/4) to be brought at matriculation;
- The registration fee paid online, exlusively on the admissions platform;
- Medical certificate stating that theapplicant is fit for university studies;
- Motivational essay, dated and signed, argumenting the applicant’s choice of studying at The
Bucharest University of Economic Studies:
 the applicants who opt for programmes organized in Romanian will write the motivational
essay in Romanian;
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 the applicants who opt for programmes taught in foreign language will write the motivational
essay in the foreign language to be undertaken by the study programme;
 the applicants who opt for programmes taught in foreign language and programmes taught
in Romanian will write two motivational essays (one in English, French or German depending on the language of the programme of study and one in Romanian)
 the applicants who opt for the Applied Modern Languages Programme will write the
motivational essay in Romanian.
The documents shall be uploaded on the online admission platform. The applicants who do
not possess a Romanian CNP shall send an e-mail to the International Relations Department
(internationaladmission@ase.ro) in order to obtain an ID number for the platform.
All graduates of international schools shall send their studies documents (baccalaureatea/
highschool graduation diploma, transcript of records all the highschool years, CNRED recognition
certificate). The equivalent grades to the Romanian system will be transmitted to the applicants by email (internationaladmission@ase.ro) and uploaded by themselves on the registration platform.
The Bucharest University of Economic Studies offers various undergraduate specializations,
shown in Annex C.
Programmes taught in English:
- Accounting and Management Information Systems
- Business Administration
- Business Administration in Trading, Tourism, Services, Commodity Science and Quality
Management
- Economic Informatics
- Finance and Banking
- International Business and Economics
- Management
- Marketing.
Programmes taught in French:
- Business Administration
Programmes taught in German:
- Business Administration.
OVERVIEW OF THE ADMISSION PROCESS
1. For the full-time studies, there are places funded from the state budget (without tuition fees)
and tax places. For the distance learning and part-time programs only tax places are available.
The study programs - full/time, part-time and distance learning - are organized by faculties.
The number of places financed by the state budget and of places financed by tuition fees is
presented in Annexes 3 and 4, by study domain and programs.
2. The admission process is open for high school graduates having a baccalaureate diploma or
equivalent, regardless of the year of graduation, provided the high school is accredited
according to the legal provisions.
3. The citizens of other European Union member states, of the European Economic Area and of
the Swiss Confederation are entitled to take part in the admission process under the same legal
conditions as the Romanian citizens, including the same tuition fees. Their baccalaureate or
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equivalent diploma has to be recognized by the competent department of Ministry of
Education and Research.
4. The application file contains a motivation essay on the choice of university studies with ASE,
dated and signed by the applicant. The essay will be assessed and granted a "Pass" or "Fail"
grade. Only the applicants who obtain a "pass" for the motivation essay qualify for attending
the language test.
5. For the admission to a study program taught in Romanian, the foreign citizens have to provide
a language certificate delivered by institutions recognized by the Ministry of Education and
Research or will pass the online Romanian language test organized by the university. For the
admission to a study program taught in other languages (English, French, German) will pass
the language test organized by the university – only one language test choice is possible. The
test will takeplace online, on the platform admitere.ase.ro, by accessing the TEST link. The
language test contains multiple choice questions, with one correct answer and the assessment
is a qualification "Pass"/"Fail". In order to pass a test, an applicant has to accumulate a
minimum of 50 point out of 100 (maximum). An inferior result will translate into a
qualification of "Fail" and the applicant will not be able to study in a program taught in the
respective language.
6. The admission of the applicants is based strictly on the admission average grade point –
descending ranking of the applicants, correlated with the options expressed at the registration.
The admission average grade point is determined as follows: 70% the baccalaureate average
grade and 30% the average grade of the high school years.
If there is more than one applicant with the same GPA as the last one admitted on a budgeted
or tax place, there will be used additional criteria: the high school years average grade and the
grade from the written Romanian/native language exam from the baccalaureate.
7. The applicants who are students or graduates of higher education studies may enrol for a
second Bachelor’s program, either on a budgeted place or a tax place, under the following
conditions:
- if the first bachelor’s program was financed from the state budget, the second will be on
tuition fee,
- if the first program was financed by tuition fees, the second may be on a budgeted place
or a tax place.
8. The applicants who are students or graduates of higher education and received support from
the state budget for a certain part of their studies have to state it upon registration. An admitted
applicant may benefit of budget support only for one program, for the normal duration of the
studies. The redistribution of the budgeted places is done after the 1st semester of the 1st year
of studies and, afterwards, at the end of each year of studies, based upon the academic results
of the students, as stipulated in the ASE Regulation regarding the Bachelor’s studies.
9. During the 1st year of studies, a student can register in only one full-time program in ASE. A
second program in ASE can be followed in parallel only in a part-time or distance learning
program (in case the applicant has registered for the respective program).
Registration
10. There is only one registration, at the faculty representing the 1st option of the applicant. The
applicant will receive a registration document, printed from the online registration database,
containing the personal data, the list of options expressed and other information relevant to
the admission process and matriculation. After checking the data, the applicant will confirm
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the document by checking the online form. one copy stays with the applicant, the second one
will remain in his/ her application file.
Upon registration, the applicant will express options (and rank of the options) for study
programs and type of financing (budgeted or tax places).
After the end of the registration period no changes are admitted to the registration data:
options, their order and other information.
During the admission process, the Central Commission will publish daily statistics regarding
registrations for each faculty and study program.
Results & confirmation
11. The admission results are published as follows: applicants admitted on budgeted places,
applicants admitted on tax places, waiting lists and rejected candidates. The waiting list
contains the names of the applicants who qualify for at least one of their options, but have a
GPA inferior to the last admitted applicant. They may obtain an eligible place after the end of
the confirmation period.
12. The admitted applicants will confirm their place as follows:
- The applicants admitted on a budgeted place will fill in a personal statement confirming
the place and commiting to provide the original studies documents upon matriculation, at
the beginning of the academic year (Annex 9). This rule also applies for applicants
admitted on a tax place or those on a waiting list if they registered options for budgeted
places.
- The applicants who want to be distributed on a tax place will pay half of the annual tuition
fee. This includes the applicants admitted on a tax place, the applicants admitted on a
budgeted place or who are on a waiting list and have options to follow a study program
on a tax place. The tuition fee is paid preferably at the via the admissions platform.
- The applicants who upload the Annex 9 and pay half of the annual tuition fee will be
considered for both forms of financing (budgeted and tax places), according to their initial
options.
- The applicants who don’t upload Annex 9 nor pay half of the annual tuition fee will be
rejected.
- At the end of the confirmation period, the final admission ranking is published: applicants
admitted on a budgeted place, applicants admitted on tax places and rejected applicants.
One applicant may be declared admitted to a better ranking option from his/her initial
option.
13. The applicants who were initially placed on a waiting list and paid half of the annual tuition
fee but are not admitted, may recover the whole amount paid or ask for it to be transferred for
their admission to a different type of program (distance learning or part-time – provided they
have also registered for these types of programs).
14. The applicants admitted on a budgeted place who have also paid half of the annual tuition fee
will receive the whole amount back, upon written request (financiar@ase.ro).
15. The application files of the rejected applicants or of the applicants who wish to withdraw after
admission will be delivered within two working days from the request of the applicant,
unconditionally, during the working hours of the university.
Matriculation to the 1st year of studies
16. The admitted applicants are matriculated to the 1st year of studies during the academic year
2020/2021 by a Rector’s decision. Within the first 3 weeks of the academic year, Bucharest
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University of Economic Studies signs with every enroled student an educational contract,
according to Annexe 1 and the stipulations of ASE Regulation regarding the Bachelor’s
studies.
17. The status of budgeted/tax paying student is updated after the 1st semester of studies during
the 1st year and at the end of each year of studies. The students will be ranked according to
their academic performance.
18. The organisation of the study groups doesn’t consider the status of the student (budgeted or
tax place).
19. The scholarships, aids and other facilities are available with respect to the law. ASE provides
admitted applicants with accommodation in campus based on their academic performance.
20. Upon matriculation to the 1st year of studies, the applicants admitted on a budgeted place will
submit the original baccalaureate diploma:
The applicants admitted on a tax place will present one of the following documents:
- the original baccalaureate diploma or equivalent or
- a certified copy of the baccalaureate diploma or equivalent and a proof that the
original document is registered with another university.
21. The applicants who have previously benefited from the state budget financing for bachelor’s
studies may benefit of a budgeted place at ASE only for the remaining period of studies out
of the normal three years. The students who want to be considered for a budgeted place by
redistribution will have to register their original baccalaureate diploma/equivalent at the
faculty by the end of the 1st semester of the 1st academic year.
Admission and tuition fees
22. The registration fee is paid exclusively via the online admission platform. Refunds of the
registration fee are not possible after the end of the registration period.
23. For the confirmation of the tax places, half of the annual tuition fee will be paid via the online
admission platform, the payment will be automatically registered in the informatics system.
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The structure of the motivational essay requested for the admission at the undergraduate
study programmes offered by The Bucharest University of Economic Studies (ASE),
session 2020
1. Identification data: (name, initial/initials of the father's surname – as in the birth certificate)
2. Where did you find out about ASE’s educational offer?
3. What are the reasons and arguments for which you have chosen the study programme (first
option) and to study at the ASE? (personal reasons, specific career preferences, arguments for
obtaining certain qualifications etc.)
4. What are your expectations regarding student life in ASE? (the educational process and
possible employment while studying)
5. After completing the undergraduate studies programme, do you plan to continue the university
studies in ASE applying for a master programme?
6. Have you had any outstanding achievements during high school (participation in Olympiads,
contests, volunteering, internships, visits, etc.) which may recommend you for the
programmes offered by ASE?
7. How do you want to get involved in extracurricular activities organized by professors or
students (participation in student scientific sessions, contests, volunteering, exchange
programmes, participation in/organization of cultural activities, sports, etc.)?
8. Indicate if you want other items you consider relevat to your application.
Date............................. Applicant’s signature.......................................
Note: The essay will be written at single line spacing, Times New Roman, 12 and will contain
between 300 and 500 words. It will be submitted in original along with the other documents
from the application file.
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Schedule of the admission process – full time bachelor's programs
Academic year 2020-2021
1st intake - July 2020
Registration
Publication of the assessment for the motivational essay
Registration of the contestations regarding the assessment for the
motivational essay (between 800-1000) and their publication
Language test online for the programs in foreign languages and the
Applied Modern Language program:
 900-1100: language test

13-17 (Mon-Fri) July
Friday until 16.00
20 (Mon) July
21 (Tu) July

22 (Wed) July
Publication of the results of the language test
Language test online for the programs taught in Romanian:
 1200-1400: language test
Publication of the results of the language test.
Registration of the contestations regarding the assessment for the 23 July
motivational essay (between 800-1000) and their publication
Publication of the preliminary admission results: candidates admitted on
places financed from the state budget, candidates admitted on tax places, 24 (Fri) July
candidates on the waiting list.
Confirmation of the places by upload the Annex 9 and/or payment of 1/2
24-28 (Fri-Tue) July
of the annual tuition fee
Tuesday until 16.00
Publication of the final results: candidates admitted on places financed
from the state budget, candidates admitted on tax places, rejected 01 (Sat) August
applicants.
Matriculation to the 1st year of studies
1st October
28 Sept - 16 October
Signature of the tuition contracts
2020
x

No withdrowals are possible on the day of the publication of the results.
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2nd intake - September 2020

Registration
Publication of the assessment for the motivational essay
Registration of the contestations regarding the assessment for the
motivational essay (between 0800-1200) and their publication
Publication of the schedule and candidates distribution for the
language test
Language test online for the programs in foreign languages and
the Applied Modern Language program:
 900-1100: language test
Publication of the results of the language test
Language test online for the programs taught in Romanian:
 1200-1400: language test
Publication of the results of the language test.
Registration of the contestations regarding the assessment for the
motivational essay (between 800-1200) and their publication
Publication of the preliminary admission results: candidates
admitted on places financed from the state budget, candidates
admitted on tax places, candidates on the waiting list.
Confirmation of the places by registration of the original
baccalaureate diploma and/or payment of 1/2 of the annual tuition
fee
Publication of the final results: candidates admitted on places
financed from the state budget, candidates admitted on tax places,
rejected applicants.
Application files withdrowal, upon request (0900 – 1200)
Matriculation to the 1st year of studies
Signature of the tuition contracts
x

No withdrowals are possible on the day of the publication of the results.
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4 September (Fri)
7 – 9 September (Mon – Wed)
Wednesday, until 16.00
9 September (Wed)
10 September (Thu)
10 September (Thu)

11 September (Fri)

12 September (Sat)

14 September (Mon)
15-16 September (Tue – Wed)
Wednesday, until 16.00

17 September (Thu)
18 September (Fri)
1st October 2020
28 Sept - 16 October 2020

Anexa 14
The Bucharest University of Economic Studies
Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4.021.319.19.84
E-mail address: internationaladmission@ase.ro

Registration of non-EU citizens
The application file for admission to study at the Bucharest University of Economic Studies
has to be sent to our University by e-mail or by post. The application file will be checked and then
forwarded to the Ministry of Education and Research, which will issue the the acceptance letter. The
acceptance letter will be then transmitted to the applicant by the university.
This letter allows the applicant to apply for the study visa from the Romanian Embassy in
his/her country.
It is recommended to apply as soon as possible because the procedures for obtaining the
acceptance letter and the visa procedure may take up to 30 days each.
The application file must contain the following documents (certified/authorised
translations into Romanian):
1. Application form with photo (http://international.ase.ro//uploads/Anexa-2A.pdf);
2. Baccalaureate (high school) Diploma or equivalent and the transcript of records for the
highschool years endorsed by the Romanian Embassy in his/her country or with the Hague Apostille
- translated into Romanian and officially endorsed;
3. Language certificate for the language of instruction – if applicable - translated into
Romanian and officially endorsed;
4. Birth certificate - translated into Romanian and officially endorsed;
5. Passport copy;
6. Medical certificate stating that the applicant is fit for university studies.
If the applicant is not proficient in Romanian and the chosen program is taught in Romanian,
he/she should learn Romanian during a preparatory year.
For the applicants who wish to study in English, French or German and are not native
speakers/don't provide a recognied language certificate, a compulsory language test will be organised
after their arrival in Romania. Until passing the test, their admission will be conditional.
Applicants shall mention in the application their complete contact details (physical address,
e-mail address, telephone number).
Documents should be sent by e-mail to: internationaladmission@ase.ro
or
by registered mail to the following address:
The Bucharest University of Economic Studies
Department of International Cooperationa and Foreign Students
Attn. Ms Lelia Iordan
Piata Romana, no. 6, Room 0024
010374 - Bucharest, Romania
The study fee is decided each year by the Academic Senate of the university and might be
subject to change at the beginning of each academic year.
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Upon arrival in Romania, the accepted applicant will have to register personally at the
Bucharest University of Economic Studies, having the following documents:
1. The letter of acceptance;
2. Baccalaureate (high school) Diploma or equivalent endorsed by the Romanian Embassy
in the country of origin with the Hague Apostille – original and translated into Romanian
and officially endorsed;
3. Transcript of records for the high school yearsoriginal and translated into Romanian and
officially endorsed;
4. Language certificate for the language of instruction – if applicable - translated into
Romanian and officially endorsed;
5. A copy of the birth certificate, translated into Romanian and officially endorsed;
6. Medical certificate (translated into Romanian) stating that the applicant is fit for university
studies;
7. 2 photos ¾;
8. The passport containing the study visa.
Schedule for admission: receipt of application files: 06 April - 15 September 2020,
student registration: 18 September 2020 –28 September 2020 (registration will be complete
after the receipt of the original documents and the completition of a language test, when
applicable, acccording to the law and regulations in force).

For the candidates who would like to study in foreign languages, the Bucharest University of
Economic Studies offers the following bachelor's programmes:
Programmes taught in English:
- Accounting and Management Information Systems
- Business Administration
- Business Administration in Trading, Tourism, Services, Commodity Science and Quality
Management
- Economic Informatics
- Finance and Banking
- International Business and Economics
- Management
- Marketing
Programmes taught in French:
- Business Administration
Programmes taught in German:
- Business Administration
Further information:
The Bucharest University of Economic Studies, Department of International Relations,
tel. +4021 319 19 84; fax +4021 319 20 23, e-mail: international@ase.ro,
internationaladmission@ase.ro.
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Anexa 15
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Art. 1 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările
și completările ulterioare:
a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine
română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni,
moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și toate
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum
și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.
Art. 2 În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și
autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de
pretutindeni pot beneficia de:
(1) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri
a Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului
calității și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza
oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul
politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017
în domeniul politicii externe a României;
(2) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri
a Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului
calității și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza
oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul
politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017
în domeniul politicii externe a României.
(3) locuri de studii cu taxa în lei, în baza ofertei de locuri a Academiei de Studii Economice
din București, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a capacității de școlarizare,
conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile
abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și
conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
Art. 3. Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română vor frecventa anul pregătitor de
limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba
română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care
prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română
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(diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii
consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul
național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență
lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență organizate la
forma de învăţământ cu frecvență pentru românii de pretutindeni pe locuri de studii
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri de studii fără plata
taxelor de școlarizare dar fără bursă.
Art. 4 Graficul desfășurării concursului de admitere este prezentat în Anexa 20.
Art. 5 Înscrierea la concursul de admitere se face respectând următoarele condiții:

Cetățeni din Republica Moldova
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din București, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 17;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020.
c) copii ale foilor matricole pentru studii liceale;
d) copia certificatului de naștere;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
h) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020 – tradusă în limba
română;
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c)
d)
e)
f)

copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit– traduse în limba română;
copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Bulgaria
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
j) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020 – tradusă în limba
română;
k) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;
b) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
c) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
d) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
e) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
f) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria sau
de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat
liceul în România;
g) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
h) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Croația
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16.
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b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020 – tradusă în limba
română;
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba;
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Diaspora
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020, inclusiv pentru
absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ
corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română;
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Grecia
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
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 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16.
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020, inclusiv pentru
absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ
corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Israel
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, str. Piata Romana, nr. 6, sector 1,
București sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020– tradusă în limba
română.
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Macedonia
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România i sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020– tradusă în limba
română.
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020– tradusă în limba
română.
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Serbia sau
de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat
liceul în România;
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i)

j)

adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează;
2 poze, format ¾

Români de pretutindeni din Ucraina
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020– tradusă în limba
română;
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează;
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Ungaria
Candidatul va transmite dosarul conform graficului desfășurării concursului de admitere:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa dosarerompret@ase.ro
Dosarul de candidatură conține următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 16;
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință
pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2020– tradusă în limba
română.
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
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g) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 18;
h) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Ungaria
sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au
urmat liceul în România;
i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care
candidează
j) 2 poze, format 3/4

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
Art. 6. În formularul de înscriere este obligatoriu să se specifice ordinea opţiunilor şi forma de
finanţare: buget cu bursă, buget fără bursă sau cu taxa în lei.
Art. 7. Candidații vor primi la adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere confirmarea
primirii dosarelor.
Art. 8. Candidaţii români de pretutindeni sunt scuţiţi de plata taxelor de înscriere conform Ordinului
de ministru nr. 4107/06.07.2018.
Art. 9. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosare, ţinând cont de următoarele:
(1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de generale de admitere, în
corelație cu prioritățile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul
universitar 2020-2021 de către Ministerul Educației şi Cercetării.
(2) Media generală de admitere este calculată ca medie ponderată între media obținută la
examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.
(3) În cazul în care exista mai mulți candidați cu media generală de admitere egală cu cea a
ultimului loc repartizat, departajarea se realizează ținându-se cont de media anilor de studii
din liceu.
Art. 10. Confirmarea locului
(1) După finalizarea procesului de selecție, Direcția de Relații Internaționale va afișa pe site-ul
instituției, www.ase.ro, rezultatele concursului de admitere.
(2) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu prin transmiterea prin
e-mail la universitate a formularului din Anexa 19 (dosarerompret@ase.ro) conform
graficului desfășurării concursului de admitere.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxa confirmă locul prin depunerea formularului
de confirmare din Anexa 19 şi prin achitarea taxei de şcolarizare în perioada menţionată în
graficul activităţilor
(4) Candidaţii aflaţi în aşteptare vor confirma interesul pentru ocuparea unui loc de studiu
finanţat de la buget prin depunerea, la universitate, a formularului din Anexa 19 conform
graficului desfășurării concursului de admitere. Confirmarea interesului pentru ocuparea
unui loc de studiu la taxă se realizează prin depunerea la universitate a formularului din
Anexa 19 şi plătind jumătate din taxa anuală de şcolarizare, conform graficului desfășurării
concursului de admitere. În toate situaţiile, opţiunile iniţiale se păstrează.
(5) Candidaţii care nu depun formularul din Anexa 19 şi care nu plătesc jumătate din taxa anuală
de şcolarizare, pentru ocuparea locului de la taxă, sunt declarați respinși.
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(6) Taxa de școlarizare pentru candidaţii români de pretutindeni este în cuantumul stabilit pentru
cetățenii români.
(7) Taxa de şcolarizare se va plăti prin virament bancar, cu trimiterea pe e-mail a documentului
de plată doveditor.
Art. 11. (1) După confirmarea locurilor, un candidat poate fi declarat admis la un program de studii
universitare care, de regulă, a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost
repartizat în prima etapă de afişare.
(2) Un candidat declarat admis/repartizat pe locurile finanţate de la buget sau la taxă – se găseşte
afişat pe o singură listă, la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură
formă de finanţare. Lista candidaţilor respinşi conţine candidaţii care nu întrunesc condiţiile
de admitere pentru niciuna dintre opţiunile formulate.
(3) Lista finală a candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget va conţine candidații admiși
pe locuri finanțate de la buget, cu bursă şi fără bursă. Repartizarea candidaţilor pe cele două
categorii de locuri finanțate de la buget se va face în limita locurilor repartizate de Ministerul
Educaţiei și Cercetării pe programe de studii, în ordinea descrescătoare a mediei generale de
admitere. În cazul în care exista mai mulți candidați cu media generală de admitere egală cu
cea a ultimului loc repartizat la bursă, departajarea se realizează ținându-se cont de media
anilor de studii din liceu.
(4) Candidaţii aflați în aşteptare, care au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare pentru a
candida pe locurile cu taxă şi care, în această sesiune de admitere, nu au fost admişi, pot
solicita, în scris, prin cerere depusă la Registratura ASE sau formular transmis prin e-mail,
restituirea integrală a sumei plătite.
(5) Candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget li se restituie integral, la cerere şi conform
prevederilor legale, taxa de şcolarizare plătită.
Art. 12 La semnarea contractelor de studii, conform graficului Anexa 20, candidații declarați admiși
vor depune actele de studii în original, precum și copiile legalizate sau, după caz, traduse în
limba română și legalizate a documentelor depuse la înscriere.
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Anexa 16
ATENŢIE !
A nu se completa de către candidat !

Nr.înreg. ASE_________ din ___________

CERERE DE ÎNSCRIERE

Foto
3/4

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)
DATE PERSONALE:
NUMELEDE FAMILIE:
Se va completa cu litere latine majuscule

PRENUME:
Se va completa cu litere latine majuscule

număr:

PAŞAPORTseria:
COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL STABIL:Țara:

Regiunea:

Localitate:

……

Strada:

Telefon:

Nr:

E-mail:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII: Țara:
Z

Z

L

L

A

A

A

A

SEXUL: Masculin…Feminin…STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)

Localitatea:

Necăsătorit(ă) CETĂŢENIA:

NAŢIONALITATEA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR:

Tata:

Cetățenia:

Naționalitatea

Mama:

Cetățenia:

Naționalitatea

STUDII ABSOLVITE:
Ţara şi localitatea

Denumirea instituţiei şi anul
absolvirii

Domeniul/
profilul

0

1

2

1Toate câmpurile se completează obligatoriu

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE Da



Nu

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvire

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii
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Denumirea actului de
studii3
9

*Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face în baza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de învățământ superior, publicate pe site-ul
www.edu.ro-cooperare-internatională/romanii de pretutindeni

1. AN PREGĂTITOR :

STUDII SOLICITATE:

La instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 1):
………………………………………………..……………………………………………………….……………. ……………………………………………………………….

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea
1) ……………………………………………………………………………… 14) …………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………… 15) …………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………… 16) …………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………… 17) …………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………… 18) …………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………… 19) …………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………… 20) …………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………… 21) …………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………… 22) …………………………………………………………………………
10) …………………………………………………………………………… 23) …………………………………………………………………………
11) …………………………………………………………………………… 24) …………………………………………………………………………
12) …………………………………………………………………………… 25) …………………………………………………………………………
13) …………………………………………………………………………… 26) …………………………………………………………………………

SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE
ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE LA ASE BUCUREȘTI Da  Nu 
DATA………………………………………

SEMNĂTURĂ CANDIDAT………………………………..

LOCALITATEA……….……………………
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Nr.înreg. ASE _________ din ___________

Anexa 17

CERERE DE ÎNSCRIERE

DATE PERSONALE:

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)

STUDII ABSOLVITE:
Ţara şi
localitatea

Denumirea instituţiei şi
anul absolvirii

Domeniul/
profilul

0

1

2

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvire

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii

1Toate câmpurile se completează obligatoriu
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Denumirea actului
de studii3
9

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE Da
1. AN PREGĂTITOR :



Nu



STUDII SOLICITATE:

La instituţia de învăţământ:
………………………………………………..……………………………………………………….……………. ……………………………………………………...........………….

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE
ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE LA ASE BUCUREȘTI Da
DATA………………………………………



Nu



SEMNĂTURĂ CANDIDAT………………………………..

LOCALITATEA……….……………………
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Anexa 18

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la identitatea culturală română

Subsemnatul/Subsemnata .......................................................................,
cetăţean(ă) al (a).....................................................................................,
legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul
seria...........nr…...................... eliberat (ă) de .......................................,
domiciliat(ă)în ………………………...................................., declar prin
voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum
identitatea culturală română.
În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,
republicată cu modificările şicompletările ulterioare, şi să mi le exercit cu
bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturaleromâne.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de
prevederile Codului penal al României privind falsul în declaraţii şi
sancţiunile aplicabile .

Data..........................

Semnătura............................

Ambasada României la ………................……......../Consulatul General al României la
........................................ certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna
.....................................................
pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completărileulterioare.
Data..........................

Semnătura............................
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Anexa nr. 19

Formular de confirmare a locului de studii

Subsemnatul (a) .............................………………………………………….., cetățean al
………………………, identificat (ă) cu pașaport, seria ….., nr. ……...........…, emis la data de
…………............, de către...........................…………………….., confirm/nu confirm ocuparea
locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor
de școlarizare dar fără bursă/ cu taxa în lei la studii
universitare de licență/ programul de
studii...............................……..........................….….., obținut în urma admiterii efectuate de către
Universitatea...............,................................................................................................
Facultatea.......................……………………………...................................................................
De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele studențești.

Data,

Semnătura,
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Anexa 20

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de
LICENŢĂ pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI
an universitar 2020-2021
ETAPA IULIE
Activități
Înscrieri (transmiterea dosarelor atât în format fizic, cât
și electronic)
Evaluarea dosarelor
Afișarea rezultatelor
Confirmarea locului de către candidați

Date
13-17 Iulie L-V
Vineri, până la ora 16.00
20-23 Iulie 2020
24 Iulie 2020
24-289 Iulie 2020
Marțiiercuri până la ora 16,00
Afisarea rezultatelor finale
013 August 2020 (S)
Semnarea contractelor de studiiÎnscrierea în anul I, la 238
Septembrie
-30
16
înscriere, respectiv candidații declarați admiși vor depune SeptembrieOctombrie 2020*
actele de studii în original, precum și copiile legalizate
sau, după caz, traduse în limba română și legalizate a
documentelor depuse la înscriere.
Înmatricularea în anul universitar
01 Octombrie
*Perioada de înscriere poate fi modificată în funcţie de primirea ordinelor MEN

ETAPA SEPTEMBRIE
Activități
Înscrieri (transmiterea dosarelor atât în format fizic, cât
și electronic)

Date
04 Septembrie V
07-09 Septembrie (L-Mi) de la
08.00-16.00
Evaluarea dosarelor
09-11 Septembrie 2020
Afișarea rezultatelor
14 Septembrie 2020
Confirmarea locului de către candidați
15-16 Septembrie 2020
Afisarea rezultatelor finale
17 Septembrie 2020
Semnarea contractelor de studiiÎnscrierea în anul I, la 28
Septembrie
16
înscriere, respectiv candidații declarați admiși vor depune SeptembrieOctombrie 2020*
actele de studii în original, precum și copiile legalizate
sau, după caz, traduse în limba română și legalizate a
documentelor depuse la înscriere.
Înmatricularea în anul universitar
1 Octombrie
*Perioada de înscriere poate fi modificată în funcţie de primirea ordinelor MEN
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