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Hotărârea nr. 134/27.07.2016 

cu privire la aprobarea  

completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de masterat,  

anul universitar 2016-2017 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 179/20.07.2016 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 39 alin. 12 lit. a) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. a) din Regulamentul de organizare 
și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 
la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017, prin introducerea 
unei noi anexe, Anexa A.1, reprezentând graficul desfășurării concursului de admitere la 
programele de studii universitare de masterat, an universitar 2016-2017, etapa septembrie 
2016.Anexa A.1 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,  

Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 

 



GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

SEPTEMBRIE 2016 

anul universitar 2016-2017 

1. Înscrieri 
12 - 16 septembrie 

(900-1400) 

2. Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru 

programele de masterat cu predare în limbi străine 
16 septembrie 

3. Susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru 

programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea 

rezultatelor sale 

17 septembrie 

4. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă 17 septembrie 

5. Susţinerea testului-grilă şi afişarea rezultatelor 
19 septembrie 

 

6. Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul grilă, 

între orele 0800-1400  
20 septembrie 

7. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la 

buget şi taxă 
20 septembrie 

8. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de 

licenţă/adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au 

promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016), în 

original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor 

de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor 

21 septembrie 

(între orele 900-

1600) 

9. Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget 

şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe 

22 septembrie 

 

10. Înmatricularea în anul I şi semnarea contractelor de studii 

Prima săptămână a 

anului universitar 

2016-2017 

Observaţii: 

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a ASE îşi rezervă dreptul de a modifica 

graficul desfăşurării admiterii 2016-2017, anunţând public acest lucru, în timp util. Plata a ½ din taxa anuală de 

şcolarizare se poate face doar în numerar la casieriile ASE. 

  

Prezentul grafic de admitere a fost aprobat în ședința Senatului Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti din 27 Iulie 2016 

 

Președinte Senat,                Rector,  

 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase           Prof. univ. dr. Nicolae Istudor  
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