ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
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. 145/04.09.2020
cu privire la aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la
programul de studii universitare de masterat didactic, pentru anul universitar 20202021
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 321/30.07.2020 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere online la programul de studii universitare de masterat didactic, pentru anul universitar 20202021;
Având în vedere OMEC nr. 4524/12.06.2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare
de masterat didactic;
În conformitate cu prevederile art. 142 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 Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la
programul de studii universitare de masterat didactic, pentru anul universitar 2020 - 2021,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. 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. 145/04.09.2020

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE LA
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT DIDACTIC PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
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METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT DIDACTIC, PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Prezenta metodologie a fost publicată în data de ............
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programul de studii universitare de
masterat didactic în Academia de Studii Economice din Bucureşti are la bază următoarele prevederi:
 Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ;
 OMEC nr. 4524/2020 din 12 iunie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor
universitare de master didactic;
 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;
 Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 din 8 mai 2020 privind domeniile şi programele de studii
universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul
universitar 2020 – 2021, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul
şcolar/universitar 2020 – 2021;
 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. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică,
cu modificările şi completările ulterioare;
 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;
 OMECTS nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului
profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei
funcţii didactice;
 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.
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Academia de Studii Economice din Bucureşti (numită în continuare ASE) este 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 de masterat acreditate de ARACIS,
pentru care are dreptul să organizeze concurs de admitere în ramurile de ştiinţă Ştiinţe economice,
Ştiinţe administrative, Științe Juridice și Științe ale educației.
Capitolul I
Prevederi generale de organizare a admiterii
Art. 1. În ASE se organizează programul de studii universitare de Masterat didactic în Economie
realizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată în parteneriat cu Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Art. 2 Programul de studii universitare de masterat didactic se desfăşoară în limba română, la forma
de învăţământ cu frecvenţă, participanţii la acest program având statutul de student.
Art. 3. Programul de studii universitare de masterat didactic se adresează absolvenţilor cu diplomă
de licenţă sau echivalentă din domeniul fundamental Științe sociale, care doresc să se
orienteze către cariera didactică.
Art. 4. La programele de studii universitare de masterat sunt ofertate locuri finanţate de la buget şi
locuri finanţate prin taxe de şcolarizare.
Art. 5. Programul de studii universitare de masterat didactic are o durată de doi ani și pregăteşte cadre
didactice pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru din învăţământul preuniversitar,
vizând următoarele competenţe didactice ale absolvenţilor:
a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere studiat la nivelul licenţei
într-o metodologie didactică relevantă pentru disciplina şcolară respectivă;
b) identificarea problemelor în învăţare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi şi
proiectarea de soluţii pentru rezolvarea acestora;
c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii pentru optimizarea procesului
didactic şi dezvoltarea competenţelor metacognitive;
d) comunicarea experienţelor de cercetare/învăţare către diferiţi parteneri în cadrul
comunităţii educaţionale;
e) angajarea în activităţi de promovare a unor practici şi experienţe didactice cu impact
social şi etic, în perspectivă mono- şi transdisciplinară.
Art. 6. Masteratul didactic este organizat pe baza planului-cadru care reflectă nevoile specifice ale
diverselor grupuri-ţintă de studenţi ce urmează să devină profesori, specialişti într-un anumit
domeniu.
Art. 7. Competenţele de specialitate sunt formate în cadrul masteratului didactic corespunzător
specializărilor din domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licenţă sau
echivalentă.
Art. 8. (1) La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de licenţă sau
echivalentă din domeniul fundamental Științe sociale, indiferent de anul absolvirii
programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să fie acreditat sau autorizat să funcţioneze
provizoriu, conform legii, absolvenţi apţi pentru profesia didactică, fără nicio
discriminare, asigurându-se deplina egalitate de șanse.
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(2) La concursul de admitere pot participa toți absolvenții studiilor universitare de licență
din A.S.E., apţi pentru profesia didactică, fără nicio discriminare, cu excepția
absolvenților programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate.
(3) La înscriere, candidații vor opta pentru o specializare secundară, alta decât cea absolvită
prin studiile universitare de licență.
(4) Creditele obţinute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute
în cazul continuării studiilor la masterul didactic.
(5) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de studii, 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 ai programelor de licenţă cu diplomă de licenţă (sau
echivalenta acesteia) recunoscută.
(6) Recunoaşterea actelor de studii emise în alte state decât România, ale cetăţenilor din alte
state aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene sau ale cetățenilor români cu studii 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 și Cercetării (informaţii suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).
(7) La concursul de admitere la programul de masterat didactic, 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.
(8) Candidaţii care au fost exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare, de la studiile
universitare de masterat, organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă,
finanţare pe care o păstrează pe întreg anul I de studiu.
Art. 9. Studiile universitare de masterat didactic au următoarele caracteristici principale:
- au o componentă de cercetare ştiinţifică;
- au o componenetă de practică pedagogică axată pe activități didactice variate, din
contexte și instituții educaționale diverse;
- pun accentul pe pregătirea individuală;
- conduc la obţinerea a 120 de credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a
patru semestre;
- conduc la obținerea unei specializări secundare în urma absolvirii modulului facultativ
la una dintre următoarele domenii: Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate
și Informatică economică;
- oferă absolvenţilor care au promovat examenul de finalizare a studiilor dreptul de a
urma studii universitare de doctorat, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 10. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale
de admitere a ASE şi a comisiei de admitere la programul de masterat didactic, care răspund
pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii.
Art. 11. Numărul locurilor propuse de ASE pentru masteratul didactic este prezentat în Anexa 2.
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Art. 12. (1) Pagina oficială de admitere online a ASE este admitere.ase.ro și va fi folosită pentru
întregul proces, de la preînscriere, ierarhizarea candidaților și stabilirea formei de
finanțare (buget sau taxă), repartizarea (candidaţi repartizați, aflaţi în așteptare și
respinși) până la afișarea 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.
(2) Comisia Centrală de admitere a ASE va publica informaţiile referitoare la desfăşurarea
concursului de admitere la adresa www.ase.ro.
Art. 13. (1) Înscrierea se face conform graficului prezentat în Anexa 1, etapă în care toate
documentele de înscriere au fost încărcate, formele de finanțare au fost stabilite, iar
candidatul a confirmat finalizarea încărcării datelor prin apăsarea butonului ”Trimite
pentru înscriere”.
(2). După ce comisia de admitere verifică documentele încărcate de către candidat, transmite
acestuia, prin e-mail, Fișa de înscriere.
Art. 14. Admiterea la programul de masterat didactic se face pe baza rezultatelor obţinute la interviul
de specialitate susținut online şi a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de
licenţă, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform art. 26, în corelaţie
cu opţiunile precizate de candidaţi la înscriere şi în limita locurilor (finanţate de la buget şi
taxă) aprobate pentru anul universitar 2020-2021.
Art. 15. La înscriere, candidatul trebuie să aleagă unul dintre cele patru module de specializare
secundară, prezentate în Anexa 3. De asemenea, tot la înscriere, candidatul va alege
disciplinele facultative aferente anului I, semestrul I și II (altele decât cele din modulul de
specializare secundară) și disciplinei opționale din semestrul II - Anexa 3.
Art. 16. Rezultatele concursului de admitere sunt definitive şi nu se pot modifica după afişarea
acestora.
Art. 17. Candidaţii care au statutul de studenţi la un program de masterat sau absolvenţi cu diplomă
de master sau echivalentă pot urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă, dacă sunt
satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
 dacă primul program este/a fost urmat cu finanţare de la buget, cel de-al doilea program
va fi cu taxă;
 dacă primul program este/a fost urmat cu taxă, cel de-al doilea program poate fi urmat cu
finanţare de la buget sau cu taxă.
Art. 18. (1) Întrucât, conform legislației în domeniul învățământului universitar, o persoană poate
beneficia o singură dată de finanţare de la buget pentru durata normală de studii
universitare de masterat, candidaţii care sunt studenţi la programe de masterat pe locuri
finanţate de la buget sau care au beneficiat total sau parţial de astfel de finanţare pentru
studiile universitare de masterat au obligaţia să declare acest lucru la înscriere şi pot
candida doar pentru locurile cu taxă. Un candidat admis poate beneficia de finanţare de
la buget pentru un singur program de studii universitare, aferent unei durate normale de
studii.
Art. 19. (1) Candidaţii 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 un interviu de competenţă lingvistică la limba română, eliminatoriu, notat
cu admis/respins. Excepție fac cei ale căror competenţe lingvistice de comunicare în
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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 și Cercetării. Bibliografia pentru pregătirea
interviului de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa 4.
Capitolul II
Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 20. (1). Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru
ocuparea locurilor finanţate de la buget, cât şi pentru ocuparea locurilor finanţate prin
taxe de şcolarizare se realizează după graficul prezentat în Anexa 1 și presupune:
a) înscrierea online la concursul de admitere;
b) susţinerea online a interviului de competenţă lingvistică, dacă este cazul;
c) afişarea rezultatelor la testul de competenţă lingvistică; depunerea eventualelor
contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro;
d) susţinerea online a interviului de specialitate, pe baza unei tematici și bibliografii
prevăzute în Anexa 5;
e) afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget, cu taxă, aflaţi
în aşteptare şi a celor respinşi;
f) depunerea unei declarații pe proprie răspundere (Anexa 8), din care reiese
angajamentul ferm al candidatului că va aduce originalul documentelor la ASE și
nu la altă universitate, la momentul semnării contractului de studii, în perioada
stabilită conform graficului de admitere prevăzut în Anexa 1 şi/sau plata online, pe
platforma admitere.ase.ro sau prin virament bancar, a jumătate din taxa anuală de
şcolarizare, conform art. 28.
g) afişarea listelor candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi.
(2) Candidaţii care au optat pentru forma de finanţare de la buget, concurează implicit şi pe
locurile cu taxă.
Art. 21. Publicarea informaţiilor privind admiterea se face după cum urmează:
(a) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa, pe toată durata efectuării înscrierilor,
numărul candidaţilor înscrişi zilnic.
(b) Comisia de admitere a Facultății de Economie teoretică și aplicată și a DPPD va afișa
rezultatele procesului de admitere, cu precizarea datei şi orei.
Art. 22. Graficul desfăşurării concursului de admitere este prezentat în Anexa 1.
Art. 23. Tematica de concurs şi bibliografia pentru interviul de specialitate sunt prezentate în Anexa
5.
Art. 24. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere,
respectând următoarele condiţii:
(1) Candidații care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice
din Bucureşti, promoţia 2020, se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza
informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând următoarele documente (copii lizibile în
format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) Copia certificatului de naştere;
b) Copia cărţii de identitate;
c) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
d) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa 6, completată în momentul înscrierii în
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sistemul informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de
studii universitare, indiferent de nivelul lor;
ii. nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
iii. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
iv. a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de
masterat inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la
buget;
v. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
e) O fotografie tip legitimație;
f) Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
g) Copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data
înscrierii de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din
care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
h) Copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele
lingvistice pentru limba română, dacă este cazul;
i) Copia documentului care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru
primele două opțiuni, în baza art. 38 din prezenta metodologie;
j) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor
încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate
și cele originale (Anexa 7);
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
legalizate, lizibile ale traducerilor în limba română.
(2) Candidaţii, alţii decât cei de la art. 24. alin. 1, vor completa la înscriere datele de
identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma
admitere.ase.ro următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este
cazul):
a) Copia diplomei de licenţă (sau echivalentă); absolvenţii promoţiei 2020 vor încărca
adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice
ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii
prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învăţământul
superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020;
b) Copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la programul de licenţă;
c) Copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și a foii matricole (sau
echivalentă);
d) În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei
bacalaureat sau plastifierii, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor
formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarație de
proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea
actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e, din care să
reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al
diplomei;
e) Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de
licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și
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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 licență sau echivalenta,
suplimentul la diplomă, și copia adeverinței emise de CNRED) în vederea
echivalării mediilor. Comisia de admitere va solicita, Direcției de Relații
Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;
f) Copia certificatului de naştere;
g) Copia cărţii de identitate;
h) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
i) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa 6, completată în momentul înscrierii în
sistemul informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de
studii universitare, indiferent de nivelul lor;
ii. nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
iii. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
iv. a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de
masterat inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la
buget;
v. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
j) O fotografie tip legitimație;
k) Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
l) Copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data
înscrierii de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din
care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
m) Copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate
competenţele lingvistice pentru limba română, dacă este cazul;
n) Copia documentului care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere, în baza art.
37 din prezenta metodologie;
o) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor
încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate
și cele originale (Anexa 7);
p) 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 licență, suplimentul la
diploma/foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă, foaia matricolă și
copia adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea
accesării platformei online și stabilirea mediilor de concurs.
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.
(3) Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, 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 la finalizarea
procesului de înscriere online.
8

(4) La înscriere se precizează opțiunea pentru a candida pe locurile cu finanțare de la buget.
(5). La înscriere, candidatul va face opțiunea pentru modulul de specializare secundară și
va alege disciplinele facultative aferente anului I, semestrul I și II (altele decât cele
aferente specializării secundare) și disciplina opțională din semestrul II, din Anexa 3.
(6) După validarea, de către comisia de admitere, 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 eventualele neconcordanțe
prin email la adresa comisiei de admitere pe facultate, specificată pe platforma
admitere.ase.ro, până la sfârșitul perioadei de înscriere, conform graficului din Anexa
1. Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu validarea fișei de înscriere,
primită de către candidat.
(7) Dosarul conținând copiile documentelor încărcate de candidat pe platforma
admitere.ase.ro rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, la
comisia de admitere.
(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 de către
candidați, prin email la adresa comisiei de admitere pe facultate specificată pe
platforma admitere.ase.ro, pot fi corectate erori materiale care nu afectează
ierarhizarea canditaților.
Art. 25. Desfăşurarea interviului de specialitate:
(1) Comisia de admitere va afişa electronic, pe www.ase.ro, listele nominale ale
candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic şi programul desfăşurării online a probei de
concurs, indicându-se data şi ora începerii acesteia și link-ul de invitație pe platforma
online.
(2) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să
sesizeze eventualele neconcordanţe cu datele reale prin email la adresa comisiei de
admitere specificată pe platforma admitere.ase.ro.
(3) Proba de examen se desfăşoară online sub formă de interviu, pe o durată de aproximativ
30 minute și cuprinde întrebări din tematica prevăzută în Anexa 5 a prezentei
metodologii. Candidații vor avea, în permanență asupra lor, cartea de identitate și
certificatul de naștere, pentru verificare în timpul examenului.
(4) Rezultatul obținut la examenul oral susținut online nu poate fi contestat.
Art. 26. Ierarhizarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget şi cu taxă:
(1) Calculul punctajului şi ierarhizarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de
la buget şi cu taxă se face după cum urmează:
 punctajul (P) maxim este 100, obţinut pe baza rezultatelor de la interviul de
specialitate şi a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă
(ML);
 punctajul general (P) se calculează astfel = (ML x 6) + (PS x 4).
 transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=P/10.
Media va fi trunchiată la două zecimale. Punctajul general minimum necesar pentru
a fi declarat admis este 60 (echivalentul notei 6,00).
(2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc
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repartizat pe locurile finanţate de la buget sau cu taxă, aceştia sunt departajaţi după
următoarele criterii:
- punctajul obţinut la interviul de specialitate;
- media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă;
- media aritmetică a anilor de studii universitare de licenţă.
Art. 27. Rezultatele vor fi afişate electronic, pe platforma admitere.ase.ro, pe următoarele categorii
de liste:
(1). lista candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, în ordinea opţiunilor şi în
ordinea descrescătoare a mediei generale a concursului de admitere, calculată conform
art. 26 alin. (1);
(2) lista candidaţilor repartizaţi la taxă, în ordinea opţiunilor şi în ordinea descrescătoare a
mediei generale a concursului de admitere, calculată conform art. 26 alin. (1);
(3) lista candidaţilor aflaţi în aşteptare;
(4) lista candidaţilor respinşi.
Art. 28. Confirmarea rezultatelor admiterii:
(1) Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face prin încărcarea
declarației pe proprie răspundere (conform Anexei 8) privind depunerea diplomei de
bacalaureat, a foii matricole, a diplomei de licenţă și a suplimentului la diplomă și/sau
prin plata electronică, prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmând instrucțiunile din
Anexa 9, a jumătate din taxa anuală de şcolarizare conform graficului, după cum
urmează:
a) Candidaţii repartizaţi pe un loc finanțat de la buget, vor confirma un singur loc de
studiu, prin depunerea online a declarației pe proprie răspundere (Anexa 8) din care
reiese angajamentul ferm al candidatului că va aduce originalul diplomei de
bacalaureat şi diplomele de licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care
au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) la ASE și nu la altă
universitate, conform graficului desfășurării concursului de admitere.
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 9. Aceştia pot depune, în perioada de confirmare a locului, şi
declarația pe proprie răspundere (Anexa 8) din care reiese angajamentul ferm că vor
aduce originalul diplomei de bacalaureat şi diplomele de licenţă/adeverinţele de
absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în
2020) la ASE și nu la altă universitate, în condiţiile în care doresc să ocupe din locurile
la buget eliberate de candidaţii repartizați la buget în prima etapă, dar care nu au depus
această declaraţie.
c) Candidaţii care nu depun declarația pe proprie răspundere (Anexa 8) din care reiese
angajamentul ferm că vor aduce originalul diplomei de bacalaureat şi diplomele de
licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor în 2020) 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
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plata electronică, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, a jumătate din taxa anuală
de şcolarizare, respectiv depunerea declarației pe proprie răspundere (Anexa 8) din care
reiese angajamentul ferm că vor aduce originalul diplomei de bacalaureat şi diplomele de
licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor în 2020) 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 declaraţie pe proprie răspundere sau nu au plătit taxa.
(2) În toate situaţiile prezentate la art. 28, alin 1, opţiunile iniţiale ale candidaților se
păstrează.
Capitolul III
Înmatricularea în anul I
Art. 29 (1) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, pentru anul universitar 2020-2021, prin
decizia rectorului. Studenții trebuie să semneze, în perioada stabilită conform graficului din
Anexa 1, contractul de studii și să depună, la secretariatul facultății, în original, diploma de
bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă și suplimentul la diplomă/adeverinţa de
absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor de licență
în 2020), precum și 2 fotografii ¾.
(2) În cazul în care un student înmatriculat nu depune documentele solicitate în termenul stabilit,
va fi exmatriculat din cadrul ASE.
Art. 30. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează, în funcţie de performanţele
universitare, anual, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea
didactică pentru studiile universitare de masterat.
Art. 31. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi
admişi, cu finanţare de la buget sau la taxă.
Art. 32. 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. 33. La semnarea contractului de studii, candidaţii admişi la forma de finanţare cu taxă vor depune
la dosarul personal următoarele documente:
a) diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi foaia matricolă în original;
b) diploma de licenţă și suplimentul la diplomă /adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii care
au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020), în original sau
c) copii conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi foii
matricole, diplomei de licență şi a suplimentului la diplomă/adeverinței de absolvire (pentru
absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020).
Art. 34. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la taxă și care au beneficiat anterior de finanţare
parțială de la buget pentru un program de masterat trebuie să declare acest lucru la înscrierea
la concursul de admitere, urmând ca, în ASE, să beneficieze de o astfel de finanţare pentru
maxim un an de studii, începând din anul II, dacă îndeplinesc condițiile de ierarhizare a
studenților pentru ocuparea locurilor de la buget, descrise în Regulamentul ASE privind
activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat.
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Art. 35. Toţi studenţii care doresc să candideze pentru obţinerea locurilor finanţate de la buget prin
redistribuire trebuie să aibă la dosarul personal, aflat la facultate, diploma de bacalaureat,
foaia matricolă şi diploma de licenţă însoțită de suplimentul la diplomă în original, conform
termenului precizat în Calendarul studentului.
Capitolul IV
Prevederi referitoare la taxa de înscriere
la concursul de admitere şi la taxele de şcolarizare
Art. 36. Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, indiferent de numărul opţiunilor
exprimate de candidat pentru domeniul ales și este prevăzută în Anexa 9.
Art. 37. Pot fi scutiţi de plata taxei de înscriere o singură dată pe an 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. 38. Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza copiilor documentelor încărcate
de către candidaţi pe platforma admitere.ase.ro, din care să rezulte că fac parte din una din
categoriile îndreptăţite. Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile de înscriere sau
de admitere pe facultate din ASE.
Art. 39. Restituirea taxelor de înscriere, după finalizarea perioadei de înscriere, nu este posibilă.
Jumătate din taxa anuală de şcolarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se
plăteşte prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmând instrucțiunile din Anexa 9.
Art. 40. Academia de Studii Economice din Bucureşti semnează cu fiecare student înmatriculat un
contract de studii universitare, în conformitate cu Anexa 1 şi cu prevederile Regulamentului
privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat.
Capitolul V
Dispoziţii finale
Art. 41. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a
prezentei metodologii.
Art. 42. (1) În cazul în care după etapa de înscriere se înregistrează un număr de candidaţi mai mic
decât cifra de şcolarizare anunţată pentru programul de studii respectiv, Comisia
Centrală de admitere poate decide, pe baza unor calcule de rentabilitate și cu aprobarea CA,
menţinerea/anularea programului, şi, dacă este cazul, redistribuirea locurilor finanţate
de la bugetul de stat repartizate programului anulat, către celelalte programe de studii.
Art. 43. În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere 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 pe locurile finanţate prin taxe de
şcolarizare, care a optat pentru finanţare de la buget şi are dreptul să beneficieze de finanţare
de la bugetul de stat.
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Art. 44. După afişarea rezultatelor finale nu sunt admise transferuri între facultăți din ASE și între
universități.
Art. 45. Până la semnarea contractelor de studii, candidaţilor 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. Secretariatul facultății poate elibera, la cerere, doar
adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii.
Art. 46. Finanţarea studenţilor:
(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru
fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. Finanțarea pentru perioada ce
depăşește durata învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
(2) Un student poate urma în acelaşi timp un singur program de pregătire finanţat de la buget,
indiferent de nivelul său – licenţă, masterat sau doctorat.
Art. 47. În cazul în care un candidat declarat admis la forma de finanţare cu taxă renunţă la locul
ocupat prin concurs 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. 48. Un student poate urma simultan maxim două programe de studii universitare, indiferent de
nivelul şi de forma de desfăşurare a acestora.
Art. 49. Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, precum
şi celelalte proceduri, metodologii și regulamente ale ASE.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședinţa Senatului Academiei de Studii Economice din
București din data de 4 septembrie 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
masterat, anul universitar 2020-2021
ETAPA septembrie 2020

09-10 septembrie (Mi-J),
(Joi, până la ora 14.00)

Înscrieri online
Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică
Susţinerea online a examenului de competenţă lingvistică şi
afişarea rezultatelor

10 septembrie (J)
11 septembrie (V)
14 septembrie (Ma)

Susţinerea online a interviului de specialitate
Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la
buget şi taxă
Confirmarea locurilor prin încărcarea declarației pe proprie
răspundere (conform Anexei 7), și plata a ½ din taxa anuală de
şcolarizare
Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la
buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe
Înmatricularea în anul I
Semnarea contractelor de studii și depunerea în original a
documentelor prevăzute la Art. 33

14

15 septembrie (Ma)
15-16 septembrie (Ma-Mi)
(Miercuri până la ora
16.00)
19 septembrie (S)
1 octombrie 2020
28 septembrie -16
octombrie 2020

Anexa 2
Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar 2020-2021, studii universitare de MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIEx

BUGET

Facultatea

Economie
Teoretică
și
Aplicată

X

Nr.
Crt.

1

Programul
de studii
universitare
de masterat

Masterat
didactic

Limba
de
predare

română

Tip
masterat

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi

Cod
tematică
concurs

60 MD

Români,
UE,
SEE

Romi

50

0

Români de
pretutindeni
cu bursă

0

fără bursă

NonUE
cu
bursă

NonUE
fără
bursă,
fără
taxă

0

0

0

Români
de
pretutindeni

Locuri
finanțate
de
mediul
de
afaceri*

Locurile scoase la concurs pot suferi modificări, în funcție de capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS

0

TAXĂ

Români,
UE,
SEE

Români de
pretutindeni

10

0

CPL

CPV

NonUE

NonUE

0

0

Cifra
totală de
şcolarizare

75

Anexa 3

Specializări secundare

DA/NU*

Module de specializare
Administrarea afacerilor
Contabilitate
Economie
Informatică economică
*Se poate alege un singur modul

Discipline facultative an I
Relații publice în
organizații
Epistemologie
economică

DA/NU

Semestrul I
Semestrul II

Discipline opționale an I, semestrul II

DA/NU

Consiliere și orientare școlară
Educație antreprenorială

Data

Semnătura
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pentru susţinerea interviului de competență lingvistică

Limba română
1. Ivanciu, Nina (coord.); Korka, Mihai; Lorentz, Maria-Antoaneta; Tourbatez, Cécile, Dicţionar
trilingv de comunicare interculturală în afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2009.
2. Şerban, Raluca-Nicoleta, Comunicare de afaceri şi limbaj economic în limba română, Editura ASE,
Bucureşti, 2016.
3. Vasilescu, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Editura
Universității din București, Bucureşti, 2006.
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Anexa 5
Tematica şi bibliografia de concurs
I. TEMATICA DE CONCURS MASTERAT DIDACTIC– COD MD
Nr.
crt.

Referinţe
bibliografice

Tematica

Pagini

1.

Educația

Educația în societatea cunoașterii:
globalizare, internaționalizare,
informatizare

[1]

74-95

2.

Sistemul de educație

Sistemul de educație

[2]

59-60

Sisteme și tipuri generice de
educație

[2]

60-63

Contribuția sistemului de educație
la dezvoltarea durabilă a societății

[2]

72-79

3..

Dezvoltarea umană

Dezvoltarea umană: concept,
teorii, valori psihoeducaționale

[3]

13-20

4.

Cariera didactică

Statutul personalului didactic

[5]

LEN 1/2011
titlul IV

Pregătirea profesorilor

[1]

496-504

Statutul profesional al
formatorului contemporan – un
inventar de competențe posibile

[1]

504-507

Introducere. Un minut până la
miezul nopții

[4]

15-26

5

Schimbarea în
educație

Bibliografie
Nr.
crt.

Referinţe bibliografice

[1]

Constantin Cucoș

Pedagogie. Editia a III-a. Editura Polirom, Iași, 2014

[2]

Mihai Diaconu

Sociologia educației, Editura ASE, București, 2015

[3]

Ioan Neacșu

Psihologia educației. Fundamente.
Aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2018

[4]

Ken Robinson, Lou
Aronica

Școli creative. Revoluția de la bază a învățământului. Editura
Publică, 2014.

[5]

***

Legea Educației Naționale (LEN) nr. 1/2011,cu modificările și
completările ulterioare.
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Anexa 6

DECLARAȚIE
PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul, _____________________, născut 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 masterat, și am beneficiat de
finanţare de la buget ___ semestre;
 nu am fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat;
De asemenea:
- am luat la cunoștință de prevederile documentului denumit Politica ASE în domeniul Protecției
Datelor cu Caracter Personal, publicat site-ul ASE;
- consimt în mod expres și neechivoc ca datele cu caracter personal ce mă privesc să fie prelucrate
de către ASE prin mijloace automate și neautomate, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul
European și Consiliul Uniunii Europene;
- am luat la cunoștință de faptul că prezentul consimțământ este valabil pentru prelucrarea tuturor
datelor cu caracter personal necesare susținerii concursului de admitere la studii universitare de
masterat, 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.
Prezenta declaraţie a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere – sesiunea septembrie
2020 – la programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureşti.
Data

Semnătura
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Anexa 7

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 masterat, organizat de ASE, pt 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 masterat 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 8

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, pentru
obținerea calității de student la studiile universitare de masterat
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, modificat şi completat, cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că:
 voi depune diploma de licență (adeverința care să confirme că am absolvit un program de
licență acreditat) și suplimentul la diplomă, diploma de bacalaureat, foaia matricolă, în
original, 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.
Iau notă de faptul că, în cazul în care nu voi depune originalul documentelor de mai sus, voi
fi exmatriculat.

Data:

Semnătura:
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Anexa 9

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;
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 candidaţi 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 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;
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 înscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771
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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.
I.

Taxe pentru înscrierea la concursul de admitere - sesiunea 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:
Programul de masterat didactic
250 lei
II.
Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat
Anul I de studii universitare de masterat, organizate la forma de învăţământ 5.000
lei/an
cu frecvență, pentru studenții cetăţeni români, cetăţeni din alte state universitar
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.
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