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Hotărârea nr. 55/30.03.2016
cu privire la aprobarea
modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență,
anul universitar 2016-2017
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 42/16.03.2016 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de modificare a Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2016-2017;
În baza OMENCS Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul
universitar 2016-2017;
Conform art. 142 și a art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 39 alin 12 lit. a) din Carta ASE și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017, 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. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Prezenta metodologie a fost publicată în 04 aprilie 2016
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
licenţă în Academia de Studii Economice din Bucureşti au la bază următoarele acte normative:
 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 nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2015-2016
 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;
 OMENCŞ nr. 3107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru 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;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 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;
 Adresa MECS cu numărul 128 GP din 27.03.2015 privind repartizarea cifrei de şcolarizare
pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 20152016;
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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 2013 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale,
şi are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS, având dreptul să
organizeze concurs de admitere pentru programe de studii universitare organizate în ramurile Ştiinţe
economice, Ştiinţe administrative, Sociologie şi Filologie.

Capitolul I
PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

Art. 1 Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei 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.
Art. 2 La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în
regim cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă sunt doar locuri în regim
cu taxă.
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.
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,
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 este de
competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice (informaţii suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).
c) La concursul de admitere la programele de studii cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de instituţii
abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
d) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de licenţă, 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.
Art. 4 Studiile universitare de licenţă organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă şi la distanţă se desfăşoară în cadrul facultăţilor. Numărul locurilor finanţate de la buget şi cele
cu taxă pentru fiecare domeniu de licenţă şi program de studii este prezentat în Anexele C şi D.
Art. 5 (1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în corelaţie cu
priorităţile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul universitar 2016-2017 de
către Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
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(2) Candidaţii vor depune eseul motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, care va fi evaluat prin calificativul admis/respins (Anexa I), având
în vedere următoarele precizări:
a) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limbă 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 vor fi desfăşurate 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 (unul în limba engleză,
franceză sau germană – în funcţie de limba de studii în care se va desfăşura programul de
studii pentru care a optat şi unul 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 a eseului.
(3) Candidaţii care optează pentru programele de studii organizate în limbi străine şi pentru
programul de studii Limbi moderne aplicate vor susţine o probă scrisă de competenţă lingvistică, de
tip grilă, notată cu 100 de puncte, conform unei proceduri specifice. La testul de competenţă
lingvistică vor avea dreptul să participe doar candidaţii care au obţinut calificativul admis la eseul
motivaţional. Testul de competenţă lingvistică este eliminatoriu pentru opţiunea referitoare la
programele respective de studii.
(4) Proba scrisă conţine întrebări cu răspunsuri unice şi se evaluează cu calificative. Pentru
obţinerea calificativului „admis” este necesară acumularea a minimum 50 de puncte, în caz contrar
obţinându-se calificativul „respins”, iar candidatul îşi pierde posibilitatea admiterii la programul de
licenţă cu predare în limbi străine. Tematica probei scrise de competenţă lingvistică este prezentată
în Anexa F.
(5) Un candidat poate opta pentru testare la o singură limbă străină, cu excepţia candidaţilor
la programul de studii Limbi moderne aplicate, care vor susţine test de competenţă lingvistică ce
conţine atât întrebări din tematica stabilită pentru limba engleză cât şi din tematica stabilită pentru
limba franceză.
Art. 6 După finalizarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor concursului de admitere, pe listele
candidaţilor admişi nu sunt permise modificări, adăugiri etc.
Art. 7 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de
admitere a ASE şi a comisiilor de înscriere, care răspund pentru aplicarea prezentei metodologii.
Art. 8 În ASE sunt două sisteme distincte de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă:
pentru programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv cu frecvenţă
redusă şi la distanţă. Cele două sisteme de admitere sunt independente, constituindu-se două baze de
date distincte, fără legătură între ele. Un candidat care doreşte să se înscrie la cele trei forme de
învăţământ are două înregistrări la concursul de admitere din ASE.
Art. 9 În cazul în care nu se ocupă locurile scoase la concurs, Comisia Centrală de admitere a ASE
poate hotărî organizarea unui nou concurs de admitere.
Art. 10 Candidaţii, care sunt studenţi sau 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, astfel:
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 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. 11 Candidaţii, care sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, au absolvit studiile de licenţă
în regim de finanţare de la buget sau au fost susţinuţi financiar de la buget pe o anumită perioadă, 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. Excepţie fac olimpicii internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 26,
litera b) din prezenta metodologie. 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. 12 Anul I la forma de învăţământ cu frecvenţă, din ASE, poate fi urmat la o singură facultate.
Anul I la a doua facultate din ASE poate fi urmat 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. 26, litera b) din prezenta metodologie.
Art. 13 Prin reglementări ale ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pot apărea
categorii de candidaţi care concurează pe locuri distincte (romi, cetăţeni din Republica Moldova etc.),
cu respectarea precizărilor prezentei metodologii.
Art. 14 Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, susţinerea probelor scrise, retragere etc.)
prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. În situaţii excepţionale, înscrierea se poate face şi cu
procură notarială, în care se specifică ordinea opţiunilor.
Art. 15 Comisia Centrală de admitere a ASE va publica pe internet informaţiile referitoare la
desfăşurarea concursului de admitere la adresa www.ase.ro.

Capitolul II
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU FRECVENŢĂ

Art. 16 Graficul desfăşurării concursului de admitere este prezentat în Anexa A.
Art. 17 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate, cu respectarea
următoarelor condiţii:
(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv
adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:
a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau
echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate;
absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în 2016 vor prezenta adeverinţa care
atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original sau copie legalizată,
conform modelului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pentru
absolvenţii de programe de studii din străinătate, diploma de bacalaureat / adeverinţa de absolvire va
fi însoţită de atestatul / adeverința de echivalare emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
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Ştiinţifice – CNRED și dosarul de înscriere va fi vizat de Direcția de Relații Internaționale din cadrul
ASE;
b) eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din
Bucureşti (Anexa I);
c) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;
d) copia legalizată a certificatului de naştere;
e) copia cărţii de identitate;
f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din
Academia de Studii Economice din Bucureşti şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de
finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul
lor; nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi
forma de finanţare ale acestora (declaraţia se completează automat în aplicaţia de înscriere);
h) două fotografii ¾;
i) bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
(2) Înscrierea se face o singură dată, la comisia facultăţii pentru care are prima opţiune.
Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de la calculator, cu datele personale, ordinea opţiunilor,
precum şi alte date care vor avea importanţă în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în
anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de candidat. Un exemplar
rămâne la dosar, iar pe al doilea îl primeşte candidatul.
(3) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, la
comisia unde s-a făcut înscrierea.
(4) La înscriere, se precizează, priorităţi pentru programele de studii şi pentru forma de
finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa E.
(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
(6) Detalii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni din ţări ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se prezintă în Anexa G, iar
pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene se prezintă în Anexa H a prezentei metodologii.
(7) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru
fiecare facultate şi program de studii, numărul candidaţilor înscrişi zilnic.
Art. 18 Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă,
se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Art. 19 (1) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, se face
în funcţie de media de bacalaureat 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 şi la o singură formă de
finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac olimpicii internaţionali care îndeplinesc
cerinţele art. 26, 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:
- media anilor de studii de liceu;
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- nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de
bacalaureat.
Art. 20 Confirmarea rezultatelor se face ţinându-se cont de faptul că:
a) Depun diplomele de bacalaureat / adeverinţele care atestă promovarea examenului de
bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei 2016), în original, candidaţii care vor să fie admişi
pe locuri finanţate de la buget, inclusiv cei repartizaţi la taxă sau cei care sunt în aşteptare,
dacă au optat pentru forma de finanţare de la buget.
b) Plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare candidaţii care vor să concureze la taxă,
inclusiv cei repartizaţi la buget sau cei care sunt în aşteptare, dacă au optat pentru forma de
finanţare cu taxă.
c) Depun diplomele de bacalaureat/adeverinţele care atestă promovarea examenului de
bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei 2016), în original şi vor plăti jumătate din taxa
anuală de şcolarizare candidaţii care doresc să candideze fie pe locurile finanţate de la buget,
fie la taxă, inclusiv cei aflaţi în aşteptare, dacă au optat pentru ambele forme de finanţare. În
toate situaţiile, opţiunile iniţiale se păstrează.
Candidaţii care nu depun diplomele de bacalaureat / adeverinţele care atestă promovarea examenului
de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei 2016), în original şi nici nu plătesc jumătate din taxa
anuală de şcolarizare sunt eliminaţi din concurs.
Art. 21 Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ
cu frecvenţă are etapele prevăzute în Anexa A:
a) Înscrierea la concurs;
b) Afişarea rezultatelor obţinute la evaluarea eseului motivaţional;
c) Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la programele de studii cu predare în
limbi străine şi la programul de studii Limbi moderne aplicate, pentru susţinerea probei scrise de
competenţă lingvistică;
d) Susţinerea testului de competenţă lingvistică;
e) Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică;
f) Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a
celor aflaţi în aşteptare;
g) Depunerea diplomelor de bacalaureat / adeverinţelor care atestă promovarea examenului
naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei 2016), în original şi/sau plata a jumătate din
taxa anuală de şcolarizare, conform art. 20.
Taxa de şcolarizare aferentă se va plăti numai la casieriile ASE. După această etapă 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.
h) Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi la taxă şi
a celor respinşi
Art. 22 Un candidat – admis 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
din opţiunile formulate. Lista candidaţilor în aşteptare conţine candidaţii care întrunesc condiţiile de
admitere pentru cel puţin una din opţiunile formulate, nu au obţinut un loc în prima etapă de afişare
a rezultatelor, dar îl pot obţine după depunerea diplomelor şi plata primei jumătăţi din taxa anuală de
şcolarizare. Pe liste se vor preciza data şi ora când au fost făcute publice.
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Art. 23 Candidaţii aflaţi în aşteptare, care au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare pentru a
candida pe locurile cu taxă şi care, în această etapă, nu au fost admişi, pot solicita restituirea integrală
a sumei plătite sau transferul ei pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă
(dacă s-au înscris la concursul de admitere pentru această formă de învăţământ).
Art. 24 Candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget li se restituie integral, la cerere şi conform
prevederilor legale, taxa de şcolarizare, dacă a fost plătită.
Art. 25 Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unei
taxe suplimentare, în timpul programului de lucru cu publicul stabilit de universitate.
Art. 26 Înscrierea candidaţilor olimpici naţionali şi internaţionali:
a) Candidaţii olimpici naţionali şi internaţionali participă la concursul de admitere în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special alocate 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 Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
b) Candidaţii care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studiu (2014-2015, 2015-2016)
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi cei care au obţinut premiul întâi sau medalia de aur
în unul din ultimii patru ani (2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016) la olimpiadele şcolare
internaţionale 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, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la
lit. b) candidează pe locurile de la buget, special alocate.
i. Ierarhizarea şi departajarea acestora, pe locurile de la buget special alocate, se fac
conform art. 19, din prezenta metodologie;
ii. În cazul în care numărul candidaţilor olimpici este mai mare decât numărul locurilor de
la buget special alocate, candidaţii care nu au fost repartizaţi pe aceste locuri, pot
candida pe locurile de la buget alocate celorlalți candidaţi români;
iii. Candidaţii olimpici internaţionali şi naţionali pot candida şi pe locurile cu taxă, în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de înscriere.
d) Candidaţii olimpici internaţionali sau naţionali care beneficiază de prevederile art. 26 lit.
a) şi b) trebuie să prezinte la înscriere şi diploma care atestă obţinerea distincţiei, în original.
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 de candidaţi olimpici internaţionali şi naţionali pe locurile special
alocate 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.
g) Candidaţii olimpici, declaraţi admişi, pot beneficia şi de alte avantaje oferite de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau prin sponsorizări.
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Capitolul III
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ,
FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI LA DISTANŢĂ

Art. 27 (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă
şi la distanţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat.
(2) Toţi candidaţii vor depune un eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care va fi evaluat prin calificativul admis/respins
(Anexa I).
Art. 28 Admiterea la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă are două etape:
 etapa iulie-august 2016, când se candidează pe locurile precizate în Anexa D la prezenta
metodologie.
 etapa septembrie 2016, când se candidează pe locurile rămase neocupate în etapa iulieaugust. Concurează candidaţii înscrişi, care au achitat jumătate din taxa anuală de
şcolarizare în această etapă.
Art. 29 Graficul desfăşurării admiterii 2016 este prezentat în Anexa B.
Art. 30 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate, cu respectarea
următoarelor condiţii:
(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv
adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:
a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau
echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate;
absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în 2016 vor prezenta adeverinţa care
atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original sau copie legalizată,
conform modelului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pentru
absolvenţii de programe de studii din străinătate, diploma de bacalaureat / adeverinţa de absolvire va
fi însoţită de atestatul / adeverința de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
– CNRED.
b) eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice
din Bucureşti (Anexa I);
c) adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau
de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;
d) copia cărţii de identitate;
e) copia legalizată a certificatului de naştere;
f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va urma
simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare
ale acestora;
h) două fotografii ¾;
i) bonul valoric reprezentând taxa de înscriere plătită la una din casieriile ASE.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
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(2) Candidaţii care s-au înscris, în prealabil, la concursul de admitere la studii universitare
de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, la Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pot prezenta la înscriere un dosar plic şi fişa de înscriere, în original (comisia de înscriere
va păstra doar o copie a acesteia).
(3) Înscrierea va fi asistată de calculator. Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de
la calculator (în 2 exemplare) cu datele personale, opţiunile privind ordinea domeniilor de licenţă, a
facultăţilor la care doreşte să se înscrie şi alte date care vor avea importanţă în timpul concursului de
admitere şi la înmatricularea în anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este
semnată de candidat şi un exemplar rămâne la dosar.
(4) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile şi ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
(5) Comisia de înscriere la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă va afişa, pe toată
durata efectuării înscrierilor, numărul candidaţilor înscrişi zilnic.
Art. 31 Desfăşurarea etapei iulie 2016:
(1) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, se face
în funcţie de media de bacalaureat 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 şi la o singură formă de
finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale.
(2) Listele care se afişează în această perioadă sunt pentru informare şi cuprind candidaţii
înscrişi, ordonaţi alfabetic. Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele
afişate şi să sesizeze comisia de înscriere la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă despre
eventualele neconcordanţe cu datele reale.
(3) Confirmarea dorinţei de a ocupa un loc la concursul de admitere:
 Pentru a-şi confirma dorinţa de a ocupa un loc la concursul de admitere, candidaţii
trebuie să plătească jumătate din taxa anuală de şcolarizare până la sfârşitul etapei iulie,
conform graficului prezentat în Anexa B. Candidaţii care nu realizează acest lucru vor
fi eliminaţi din listele de înscriere.
 Jumătate din taxa anuală de şcolarizare se plăteşte la casieriile ASE din Bucureşti.
Activitatea este asistată de calculator, cu actualizări corespunzătoare în baza de date.
(4) Ierarhizarea candidaţilor pe facultăţi se face astfel:
a) La ierarhizare vor fi luaţi în considerare numai candidaţii care şi-au păstrat dosarul de
înscriere la ASE şi au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare.
b) Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media obţinută la examenul de
bacalaureat şi de ordinea opţiunilor exprimată de candidat 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:
- media anilor de studii de la liceu;
- nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de
bacalaureat.
d) Locul câştigat în această etapă este garantat, atât timp cât candidatul nu depune cerere
de renunţare şi sunt respectate cerinţele prezentei metodologii.
(5) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa B.
(6) Un candidat se regăseşte admis la o singură facultate.
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Art. 32 Desfăşurarea etapei septembrie 2016:
a) În etapa din septembrie 2016 se va concura numai pe locurile rămase disponibile din
etapa iulie-august 2016.
b) La înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul conform art. 30, precum şi dovada plăţii a
½ din taxa anuală de şcolarizare.
c) Taxa anuală de şcolarizare se plăteşte doar la casieriile ASE din Bucureşti.
d) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa B.

Capitolul IV
ÎNMATRICULAREA ÎN ANUL I

Art. 33 Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, pentru anul universitar 2016-2017, prin decizia
rectorului. Candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze, conform graficului din Anexa A, respectiv
cel din Anexa B, contractul de studii.
Art. 34 Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează 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. 35 În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi
admişi, cu sau fără taxă.
Art. 36 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. 37 La înmatriculare, candidaţii admişi la taxă vor prezenta:
 diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) sau
 copie legalizată a 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.
Art. 38 Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care au beneficiat anterior de finanţare de
la buget pentru un program de licenţă, trebuie să declare acest lucru, urmând ca în ASE să beneficieze
de o astfel de finanţare numai pentru anii diferenţă faţă de trei (durata normală de studii în ASE). 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 (absolvenţii care au
promovat examenul naţional de bacalaureat în anii anteriori), în original, până la sfârşitul semestrului
I al anului I.
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Capitolul V
PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI LA TAXELE DE ŞCOLARIZARE

Art. 39 Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt:
a) Pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene:
- la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă este de 100 lei. În această taxă sunt incluse primele două opţiuni. Candidaţii
care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte
25 lei pentru fiecare opţiune exprimată;
- la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă şi la distanţă taxa este unică, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor
solicitate de către candidat.
b) Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la programele de studii universitare de licenţă
organizate la toate formele de învăţământ taxa este unică, de 250 euro.
Art. 40 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, o singură dată, 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 aflat în activitate;
 angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora;
 copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE.
Art. 41 Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi,
din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Aprobarea scutirii se face de către
comisiile de înscriere din ASE.
Art. 42 Taxele se plătesc la casieriile ASE. Candidaţii trebuie să prezinte bonul valoric (bonurile
valorice), reprezentând taxa de înscriere la concursul de admitere, la comisia de înscriere. Plata taxei
de şcolarizare se consemnează automat în baza de date şi chitanţa corespunzătoare rămâne la candidat,
fără a fi necesară comunicarea plăţii către facultăţi.
Art. 43 Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017, la programele de studii universitare
de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 3.500 lei/an pentru cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Pentru
cetăţenii străini, alţii decât cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene, sau cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în străinătate, taxa
de studii este de 250 euro/lună, respectiv 2.250 euro/an.
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017, la programele de studii universitare de licenţă
organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, este de 3.200 lei/an.
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Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 44 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, comisia centrală de admitere, pe baza unor
calcule de rentabilitate, va 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 depună mai multe opţiuni.
Art. 45 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă – din partea candidaţilor –
a prezentei metodologii.
Art. 46 Eventualele contestaţii cu privire la concursul de admitere se depun în termen de şase ore,
dar nu în afara intervalului orar 900-1600 de la afişarea listelor cu rezultate, şi sunt rezolvate de Comisia
Centrală de admitere a ASE. Comisia Centrală de admitere a ASE va preciza pe liste data şi ora
afişării acestora.
Art. 47 După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise transferuri.
Art. 48 După afişarea rezultatelor finale, se încheie contract de studii cu candidaţii declaraţi admişi
la formele de învăţământ cu frecvenţă sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă,
în conformitate cu Anexa A şi cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru
studiile universitare de licenţă.
Art. 49 Până la înmatricularea în anul I, 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, la cerere, doar adeverinţe
care să certifice rezultatul admiterii.
Art. 50 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. 26, litera b) din prezenta metodologie. Depăşirea duratei învăţământului
gratuit, prevăzute 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 nivelul său – licenţă, masterat sau doctorat.
Art. 51 În cazul în care un candidat declarat admis la forma de finanţare cu taxă solicită retragerea
de la studii înainte de înmatriculare, taxa de şcolarizare achitată în vederea confirmării locului obţinut
prin concurs, se va restitui integral.
Art. 52 Un student poate urma simultan maximum două programe de studii universitare, indiferent
de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestora.
Art. 53 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”, iar cei din cadrul
domeniului de licenţă Sociologie, obţin titlul de „Licenţiat în sociologie”.
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Art. 54 După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se conferă Diploma
de licenţă. Pe aceasta se menţionează toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii
absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.
Art. 55 În cazul în care MENCŞ nu va publica în timp util numărul de locuri subvenţionate de la
buget, Comisia centrală de admitere a ASE va amâna delimitarea dintre finanţarea de la buget şi cea
cu taxă, reprogramând activităţile legate de confirmarea locurilor pe cele două categorii.
Art. 56 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 şedinţa Senatului ASE din 11 noiembrie 2015, modificată şi completată în
şedinţa Senatului ASE din 30 martie 2016

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Anexa A
Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2016-2017

Înscrieri
Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional
Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la programele
cu predare în limbi străine, pentru susţinerea testului de
competenţă lingvistică.
Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii
înscrişi la programele cu predare în limbi străine şi la
programul de studii Limbi moderne aplicate:
 ora 800-900: intrarea candidaţilor în săli
 ora 930-1130: susţinerea testului de competenţă lingvistică
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de
competenţă lingvistică, între orele 0800-1200 şi afişarea
rezultatelor acestora
Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de
la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare
Depunerea diplomelor de bacalaureat/adeverinţelor care atestă
promovarea examenului de bacalaureat (din 2016) în original
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
Restituirea dosarelor, la cerere
Semnarea contractelor de studii
Înmatricularea în anul I
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18 - 21 iulie
(900-1600)
22 iulie
(900-1200)
22 iulie
22 iulie

25 iulie

26 iulie

26 iulie

27-29 iulie

01 august
02 august
14-30 septembrie
Prima săptămână
a anului universitar
2016-2017

Anexa B
Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, anul universitar 2016-2017

ETAPA iulie-august 2016
 Înscrieri, între orele 900-1600

18-22 iulie

 Afişarea listelor candidaţilor înscrişi şi a rezultatelor obţinute la eseul
motivaţional ordonaţi alfabetic
 Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare şi restituirea dosarelor, la cerere
 Înscrieri şi plata concomitentă a ½ din taxa anuală de şcolarizare
 Afişarea listelor cu candidaţii admişi în etapa I
 Restituirea dosarelor, la cerere
 Semnarea contractelor de şcolarizare şi de studii

ETAPA septembrie 2016
 Înscrieri etapa a II-a şi plata concomitentă a ½ din taxa anuală de
şcolarizare, între orele 900-1400
 Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional şi a rezultatelor finale:
lista candidaţilor admişi, pe facultăţi, şi lista candidaţilor care nu au fost
admişi
 Clarificarea situaţiei candidaţilor care nu au fost admişi sau care contestă
rezultatele concursului de admitere; restituirea dosarelor, la cerere
 Semnarea contractelor de şcolarizare şi de studii
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25 iulie
26-27 iulie
28 iulie
29 iulie
14-30
septembrie 2016

13-16
septembrie
19 septembrie
20-21
septembrie
26-30
septembrie 2016

Anexa C
Cifra de şcolarizare propusă* pentru anul universitar 2016-2017 la studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ Cu frecvenţă (IF)
Locuri scoase la concurs

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Forma de
învăţământ

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi

Români,
UE,
SEE

Romi

Moldova
cu bac în
România

Moldova
cu bac în
România,
cu bursă

Români de
pretutindeni

Români de
pretutindeni,
cu bursă

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

IF

200

103

0

0

0

0

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

IF

100

37

0

0

0

Administrarea afacerilor (în limba germană)

IF

100

40

0

0

Administraţie publică [1]

IF

350

142

0

Resurse umane [2]

IF

120

48

Administrarea afacerilor în comerţ, turism,
servicii, merceologie şi managementul calităţii

IF

500

7

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

IF

8

Cibernetică economică

Nr. crt.

Facultatea

1
2
3
4
5

Administrarea
Afacerilor, cu
predare în limbi
străine
Administraţie şi
Management
Public

6
Business şi
Turism

9
10

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

11
12
13
14

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune
Economie
Teoretică şi
Aplicată

Taxă

NonUE, cu
bursă

NonUE,
fără
bursă,
fără
taxă

Români,
UE, SEE,
Etnici
români,
Moldova admitere

CPV
NonUE

CPL
NonUE

0

0

0

57

30

0

190

0

0

0

0

33

20

0

90

0

0

0

0

0

50

0

0

90

0

0

5

3

0

0

190

0

0

340

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

110

211

0

0

0

0

0

0

0

279

0

0

490

100

52

0

0

0

0

0

0

0

33

5

0

90

IF

220

95

0

0

0

3

1

0

0

116

0

0

215

Informatică economică

IF

300

135

0

0

0

5

2

0

0

155

0

0

297

Informatică economică (în limba engleză)

IF

100

40

0

0

0

0

0

0

0

52

5

0

97

Statistică şi previziune economică

IF

100

43

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

95

Contabilitate şi informatică de gestiune

IF

550

240

0

0

0

8

2

0

0

290

0

0

540

Contabilitate şi informatică de gestiune
(în limba engleză)

IF

125

47

0

0

0

0

0

0

0

58

10

0

115

Economie şi comunicare economică în afaceri

IF

300

182

0

0

0

6

2

0

0

100

0

0

290

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă
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Cifra totală
de
şcolarizare

Economie
Agroalimentară şi
a Mediului

Economie agroalimentară şi a mediului

IF

375

200

0

0

0

0

0

0

0

165

0

0

365

Finanţe şi bănci

IF

500

236

9

4

4

9

3

0

0

220

5

0

490

Finanţe şi bănci (în limba engleză)

IF

100

40

0

0

0

0

0

0

0

40

5

5

90

Management

IF

600

224

4

2

0

7

3

0

0

350

0

0

590

Management (în limba engleză)

IF

100

50

0

0

0

0

0

0

0

35

5

0

90

Marketing

IF

450

203

0

0

0

5

2

0

0

230

0

0

440

21

Marketing (în limba engleză)

IF

100

50

0

0

0

0

0

0

0

35

5

0

90

22

Economie şi afaceri internaţionale

IF

460

195

2

0

1

10

3

10

0

229

0

0

450

Economie şi afaceri internaţionale
(în limba engleză)

IF

100

60

0

0

0

0

0

0

0

30

10

0

100

Limbi moderne aplicate [3]

IF

100

48

2

4

0

0

0

5

0

36

5

0

100

TOTAL

6.050

2.721

17

10

5

58

21

15

0

2.897

105

5

5854

15
16
17

Finanţe,
Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori

18
Management
19
20
Marketing

23
24

Relaţii Economice
Internaţionale

* Oferta educaţională actualizată va fi afişată odată cu emiterea OMECŞ privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017
[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 D
propusă*

Cifra de şcolarizare
pentru anul universitar 2016-2017 la studii universitare de licenţă,
formele de învăţământ La distanţă (ID)şi Cu frecvenţă redusă (IFR)
Locuri scoase la concurs
Cifra de şcolarizare pentru
studii cu taxă

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat
Nr.
Crt.

Facultatea

Specializarea/ Programul de studii
universitare de licenţă

Forma de
învăţământ

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi

Români,
UE, SEE

Romi

Moldova
cu bac în
România

Moldova
cu bac în
România,
cu bursă

Români de
pretutindeni

Români de
pretutindeni,
cu bursă

NonUE, cu
bursă

NonUE, fără
bursă,
fără taxă

Români,
UE, SEE,
Etnici
români,
Moldova admitere

CPV
NonUE

CPL
NonUE

Cifra totală
de
şcolarizare

1

Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică

Informatică economică

ID

125

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

120

2

Contabilitate şi
Informatică de Gestiune

Contabilitate şi informatică de
gestiune

ID

125

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0

115

Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de Valori

Finanţe şi bănci

ID

100

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

90

Finanţe şi bănci (la Buzău)

ID

50

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Management

ID

100

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

90

Management (la Piatra Neamţ)

ID

50

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Marketing

IFR

100

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

90

Marketing

ID

125

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0

115

TOTAL

775

0

0

0

0

0

0

0

0

700

0

0

700

3
4
5
6
7
8

Management

Marketing
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Anexa E
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

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

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

19
20
21
22
23

Economie şi comunicare economică în afaceri

Taxă

24

Economie agroalimentară şi a mediului

Buget

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

Buget

43

44
45
46

Limbi moderne aplicate
Administraţie publică
Administraţie publică

Taxă
Buget
Taxă

44
45
46

Resurse umane
Resurse umane

Buget

47

Taxă

48

16

Business şi Turism
(fostă Comerţ)

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
42

47
48

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

Management

Marketing

Relaţii Economice
Internaţionale

Administraţie
şi Management Public
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Anexa F
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, genitivul, substantive colective, substantive
numărabile şi nenumărabile;
 adjectivul: comparaţia regulată şi neregulată; construcţia de tipul the more, the merrier;
 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; gerunziul; 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 MECŞ pentru
anul şcolar 2015-2016, 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
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comparaţie (cazuri particulare), adjective posesive, demonstrative, nehotărâte;
 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, le
complément 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 MECŞ pentru
anul şcolar 2015-2016, 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
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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:
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 MECŞ pentru
anul şcolar 2015-2016, indiferent de nivel.
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Anexa G
Admiterea la Academia de Studii Economice din Bucureşti
pentru studiile universitare de licenţă a cetăţenilor din Uniunea Europeană,
Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admitere la toate ciclurile de studii universitare
în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
I. Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de către Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Diplomele legalizate şi traduse în limba română vor fi recunoscute de către direcţia de
specialitate, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studiipentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania).
Actele necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate sunt:
- cererea pentru recunoaşterea studiilor efectuate în vederea acceptării la studii (vezi
www.cnred.edu.ro);
- diploma de bacalaureat – copie legalizată;
- foile matricole pentru toți anii de liceu – copii legalizate;
- copia documentului personal de identificare: paşaport – paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de
identitate.
Toate documentele menţionate mai sus vor fi depuse la registratura la CNRED. Documentele
redactate în alte limbi decât limba engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba
engleză.
Diplomele absolvenţilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila
Convenţiei de la Haga.
Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 lei şi poate fi plătită prin
ordin de plată sau mandat poştal, în care să fie menţionate datele de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Cod fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO 27TREZ7005003XXX000069
Candidaţii vor depune / transmite documentele necesare echivalării studiilor către CNRED în
vederea emiterii atestatului / adeverinței de echivalare.
Înscrierea şi examenul de admitere vor avea loc la Academia de Studii Economice din
Bucureşti, în conformitate cu metodologia de admitere.
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II. Documente solicitate în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă (3 ani) în
cadrul Academiei de Studii Economice din București
Documente necesare pentru înscriere: Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie
datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:
- diploma de bacalaureat (sau echivalentă) şi foaia matricolă, în original şi copie tradusă şi
legalizată. Actele de studii emise în străinătate (diplomă de bacalaureat) vor fi însoţite de
atestatul de recunoaştere emis de CNRED;
- copia tradusă şi legalizată a certificatului de naştere;
- adeverinţă medicală tip din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează;
- copia paşaportului / cărții de identitate;
- două fotografii ¾;
- declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare prin granturi de studii pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora;
- bonul/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere.
Dosarele candidaților cu studii în străinătate vor fi vizate de Direcția Relații Internaționale din
cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Lista programelor de studii cu predare în limbi străine este disponibilă în Anexa C a prezentei
metodologii.

Informații suplimentare:
Academia de Studii Economice din București, Direcția Relații Internaționale,
tel. +4021 319 19 84, +4021 319.19.10; fax +4021 319 20 23, e-mail: international@ase.ro
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The Bucharest University of Economic Studies
Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4021.319.19.10, +4.021.319.19.84
E-mail address: international@ase.ro

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 recognition by the National Centre for Degree
Assessment and Academic Recognition
The documents required for registering to a higher education institution must be translated
into Romanian, legalized by a public notary and the study diplomas must be recognized by the
National Centre for Degree Assessment and Academic Recognition (CNRED)
http://cnred.edu.ro/en/#recognition-of-studies-for-admission-to-university-in-Romania:
 Application form;
 High School Graduation Diploma (Baccalaureate) - certified copy;
 Transcripts of grades for the high school years – certified copies;
 Copy of Identity Card/Passport;
The documents written in other languages than English or French will be translated into
Romanian or English.
The diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus will be apostilled with the
Hague Apostille.
The fee for recognition of study documents is 50 lei and should be paid by Payment Order to
the following account:
Beneficiary: Ministry of Education and Scientific Research
Fiscal Code: 13729380
Bank: Directia de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti –
DTCPMB
Cod IBAN: RO 27TREZ 7005003XXX000069
The applicant will send/ register the above mentionned documents directly to the National
Centre for Degree Assessment and Academic Recognition (CNRED).
After the receipt of the recognition / equivalence certificate, the applicant shall proceed to the
registration and admission procedure, in accordance with the ASE admission methodology.
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II. Documents required for 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. The high school graduation diploma
will be accompanied by the recognition certificate delivered by the CNRED;
- 2 photos (3/4);
- Birth certificate – authenticated translation;
- Marriage certificate (if applicable) – authenticated translation;
- Identity card/passport copy;
- Affidavit by the student that he/she will not be the beneficiary of budget financing,
simultaneously, for any two study programs, regardless of their level, and he/she will not
attend simultaneously more than two study programs, regardless of their level and
financing;
- Voucher(s) representing the registration fee;
- Medical certificate;
The document shall be presented in a file; on the cover the applicant shall write his/her
identification information (full name, e-mail address and phone number).
The application files of the foreign students will be checked by a representative of the ASE
Department of International Relations.
The Bucharest University of Economic Studies offers various undergraduate specializations,
shown in Annex C.

Programs 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 economics and business
- Management
- Marketing
Programs taught in French:
- Business Administration
Programs taught in German:
- Business Administration

Further information:
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: international@ase.ro
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Anexa H
The Bucharest University of Economic Studies
Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4.021.319.19.84
E-mail address: international@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 at the earliest convenience. The application file will be checked, an
acceptance letter will be issued and then forwarded to the Ministry of Education and Scientific
Research, which will issue the formal acceptance letter. The acceptance letter will 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 .Upon arrival in Romania, the Ministry will issue the Order of the Minister, a
document required for enrolling at the University.
The application file must contain the following documents (certified/authorised
translations into English or Romanian):
1. Application form with photo;
2. Baccalaureate (high school) Diploma and the transcript of records for the highschool years
- endorsed by the Romanian Embassy in his/her country or with the Hague Apostille;
3. Birth certificate;
4. Passport copy;
5. Medical certificate.
If the applicant doesn't speak Romanian and the chosen program is taught in Romanian, he/she
should learn Romanian during a preparatory year.
Applicants shall mention on the application their complete contact details (physical address,
e-mail address, telephone number).
Documents should be sent by registered mail to the following address:
The Bucharest University of Economic Studies
Department of International Relations
Attn. Ms Lelia Iordan
Piata Romana, no. 6, Room 0122
010374 - Bucharest, Romania
The study fees for bachelor’s programmes at the Bucharest University of Economic
Studies (non-EU citizens) are the following:
- Application fee: 250 euro (to be paid upon registration with the university);
- 2.250 Euros/academic year (to be paid after the receipt of the acceptance letter)
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 endorsed by the Romanian Embassy in the country
of origin with the Hague Apostille;
3. Transcript of records for the high school years translated and officially endorsed;
4. a photo-copy of the birth certificate, translated and officially endorsed;
5. the health certificate (translated into Romanian or English);
6. 2 photos ¾;
7. the passport containing the study visa.
Schedule for admission: receipt of application files: 15 April - 16 September 2016, student
registration: 16 September – 14 October 2016 (registration will be complete after the receipt of
the original documents and the completition of a language test).
For the candidates who would like to study in foreign languages, the Bucharest University of
Economic Studies offers the following bachelor's programs:
Programs 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 economics and business
- Management
- Marketing
Programs taught in French:
- Business Administration
Programs taught in German:
- Business Administration
Preparatory year:
- Romanian language

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, lelia.iordan@ase.ro.
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Anexa I
Structura Eseului motivaţional
solicitat candidaţilor la examenul de admitere, sesiunea 2016,
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 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.
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