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Hotărârea nr. 141/27.07.2016 

cu privire la aprobarea  

Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii 

Economice din București 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 172/20.07.2016 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia 
de Studii Economice din București, reducerea acestora și scutirea de plată; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) și a art. 222 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
modificată și completată, a art. 39 alin. 12 lit. d) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. d) 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 Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice 
din București, 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,  

Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 

 



METODOLOGIA PRIVIND TAXELE PERCEPUTE  

ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 

Capitolul I 

PRINCIPII GENERALE 

 

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează texele percepute în Academia de Studii Economice din 

Bucureşti (ASE), reducerea acestora şi scutirea de plată, în conformitate cu regulamentele şi 

metodologiile privind activitatea didactică şi socială a studenţilor, precum şi în conformitate 

cu Lista tarifelor pentru servicii aprobate de Senatul ASE. 

Art. 2. ASE funcţionează ca instituţie finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, fonduri 

obţinute din taxele de şcolarizare şi sumele percepute pentru prestaţii universitare şi ştiinţifice, 

din dobânzi, donaţii, legate, sponsorizări şi alte surse mobilizate potrivit legii, precum şi 

contribuţii ale altor ministere, împrumuturi sau ajutoare externe.  

Art. 3. (1) Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de 

Guvern şi cu taxă, în condițiile legii. 

(2) Conform legii, în învăţământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: 

depăşirea duratei de şcolarizare prevăzută de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, 

repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de 

învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de 

învățământ, conform prezentei metodologii. 

Art. 4. Conform legislaţiei în domeniul învăţământului superior, precum şi regulamentelor şi 

metodologiilor aprobate de Senatul universitar, absolvenţii cu diplomă de bacalaureat, 

proveniţi din centrele de plasament, pot urma doar un singur program de studii pe locurile 

finanţate de la bugetul de stat. 

Art. 5. Candidaţii proveniţi din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de 

vedere social – romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 

10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri finanţate de la buget, în condițiile 

legii. 

Art. 6. ASE poate aproba studenţilor reprezentând cazuri sociale scutirea de la plata taxei de 

şcolarizare în schimbul efectuării unor activități în interesul universității. 

 

Capitolul II 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Art. 7. Programele de studii universitare de licenţă se organizează la formele de învăţământ cu 

frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în Bucureşti şi în extensii universitare. La forma 

de învăţământ cu frecvenţă, şcolarizarea se face pe locuri finanţate de la buget/granturi de 
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studii sau pe locuri cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, 

şcolarizarea se face numai pe locuri cu taxă. În extensiile universitare se pot desfăşura numai 

programe de studii la distanţă şi cu frecvenţă redusă. 

Art. 8. Locurile finanţate de la buget şi cele cu taxă se ocupă prin concursul de admitere sau în funcţie 

de creditele de studiu transferabile acumulate de la începutul studiilor şi de media aritmetică 

ponderată cu creditele de studii transferabile, la finele anului, respectiv al semestrului I al 

anului I de studii, în conformitate cu Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licenţă. 

Art. 9. În ASE, pentru studiile universitare de licenţă se percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III de studii universitare de 

licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţii din România şi din alte state 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană, care au susținut concurs de admitere); 

b) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III de studii universitare de 

licenţă, la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă (studenţii din România 

şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere); 

c) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III de studii universitare de 

licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţii din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană); 

d) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III de studii universitare de 

licenţă, la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă (studenţii din state  

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană); 

e) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii universitare de 

licenţă, la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă sau la distanţă (studenţii 

din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 

European sau din Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere); 

f) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii universitare de 

licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţii din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană) ; 

g) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii universitare de 

licenţă, la forma de învăţământ la distanţă (studenţii din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană) ; 

h) Taxa pentru verificarea suplimentară a lucrărilor de licenţă prin soft-ul de identificare a 

similitudinilor. 

Art. 10. (1) Pentru studenţii înscrişi la programele de studii universitare de licenţă, la forma de 

finanţare cu taxă, printr-o decizie a Consiliului de Administraţie  se pot acorda scutiri, reduceri 

sau reeşalonări la plata taxelor.  

(2) Taxele şcolare se achită în primele trei săptămâni de la începutul semestrului universitar, 

prin transfer bancar pe bază de card emis special pentru astfel de operaţiuni de una dintre 
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băncile agreate de Academia de Studii Economice din Bucureşti sau în numerar, la casieriile 

universității. 

(3) În cazul în care un student solicită retragerea de la studii după înmatriculare, taxa de 

şcolarizare aferentă semestrului universitar în care solicită retragerea de  la studii, se va restitui, 

la cerere, astfel: 

a) dacă retragerea de la studii are loc în primele trei săptămâni de la începerea semestrului, 

taxa se restituie integral; 

b) dacă retragerea de la studii are loc după primele trei săptămâni de la începerea semestrului, 

dar înainte de începerea sesiunii de examene, se restituie 50% din taxă; 

c) taxele semestrelor anterioare celui în care s-a produs întreruperea de școlaritate nu se 

restituie; 

d) dacă retragerea de la studii are loc după începerea sesiunii de examene, taxa de școlarizare 

nu se restituie. 

 

Capitolul III 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Art. 11. Programele de masterat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă 

redusă, în Bucureşti şi se pot desfăşura şi în extensii universitare. În cadrul programelor de 

masterat, şcolarizarea se face pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă.  

Art. 12. Locurile finanţate de la buget se ocupă prin concursul de admitere sau în funcţie de creditele 

de studiu transferabile acumulate de la începutul studiilor şi de media aritmetică ponderată 

cu creditele de studiu transferabile, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat. 

Art. 13. În ASE, pentru studiile universitare de masterat se percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-II la studii universitare de 

masterat, cu frecvenţă (studenţii din România şi din alte state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au 

susținut concurs de admitere; 

b) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-II la studii universitare de 

masterat, cu frecvenţă, pentru cetăţeni din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, 

Spaţiul Economic European și Confederația Elvețiană; 

c) Taxe de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi la programele de masterat care au avut 

condiții speciale de admitere; 

d) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii universitare de 

masterat (studenţii din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale 

Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de 

admitere; 
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e) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii universitare de 

masterat (studenţii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European sau din Confederaţia Elveţiană) ; 

f) Taxa pentru verificarea suplimentară a lucrărilor de disertaţie prin soft-ul de identificare a 

similitudinilor. 

Art. 14. (1) Pentru studenţii înscrişi la taxă se pot acorda scutiri, reduceri sau reeşalonări de plăţi de 

taxă.  

(2) Taxele şcolare se achită în primele trei săptămâni de la începutul semestrului universitar, 

prin transfer bancar pe bază de card emis special pentru astfel de operaţiuni de către una 

dintre băncile agreate de Academia de Studii Economice din Bucureşti sau în numerar, la 

casieriile universității. 

Capitolul IV 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Art. 15. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, 

în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

Art. 16. La studiile universitare de doctorat, finanţarea de la buget se păstrează atât timp cât 

conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare constată progres în pregătirea doctorală a 

studentului-doctorand la finele primilor doi ani de studii. În caz contrar, locul la buget ocupat 

de către studentul-doctorand în cauză este realocat studentului-doctorand cu cea mai mare 

medie la admitere în regim cu taxă al aceluiaşi conducător de doctorat. În cazul în care 

conducătorul de doctorat nu are studenţi-doctoranzi în regim cu taxă, locul respectiv se 

realocă studentului doctorand admis cu cea mai mare medie în regim cu taxă în cadrul Şcolii 

doctorale din care face parte conducătorul de doctorat sau în cadrul unei alte Şcoli doctorale, 

după caz. 

Art. 17. În ASE, pentru studiile universitare de doctorat, se percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III la studii universitare de 

doctorat (doctoranzii din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale 

Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană); 

b) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi în anii I-III la studii universitare de 

doctorat (doctoranzii cetăţeni din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 

Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar); 

c) Taxa pentru verificarea suplimentară a tezelor de doctorat prin soft-ul de identificare a 

similitudinilor; 

d) Verificarea suplimentară a cărţilor şi articolelor prin soft-ul de identificare a similitudinilor; 

e) Taxa pentru susţinerea tezelor de abilitare; 

Art. 18. (1) Pentru studenţii înscrişi la taxă se pot acorda scutiri, reduceri sau reeşalonări de plăţi de 

taxă.  

(2) Taxele şcolare se achită în primele trei săptămâni de la începutul semestrului universitar, 

prin transfer bancar pe bază de card emis special pentru astfel de operaţiuni de către una 

dintre băncile agreate de Academia de Studii Economice din Bucureşti sau în numerar, la 

casieriile universităţii.  
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Capitolul V 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU ANUL PREGĂTITOR  

PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE 

 

Art. 19. Anul pregătitor poate fi urmat de cetăţenii străini ale căror dosare de candidatură au obţinut 

acordul de principiu al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi li s-a emis scrisoare 

de acceptare la studii de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Anul 

pregătitor pentru învăţarea limbii române se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

Școlarizarea se face, de regulă, pe cont propriu valutar, cuantumul taxei fiind cel din lista 

taxelor şi tarifelor aprobată de Senatul ASE, după cum urmează: 

a) Taxa de şcolarizare pentru anul pregătitor pentru studenţii din state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederația Elvețiană; 

b) Taxa de şcolarizare pentru anul pregătitor pentru studenţii cetăţeni din afara Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar ; 

c) Taxa de şcolarizare pentru anul suplimentar la anul pregătitor pentru învăţarea limbii 

române pregătitor, pentru studenţii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European sau din Confederaţia Elvețiană; 

d) Taxa de şcolarizare pentru anul suplimentar la anul pregătitor pentru învăţarea limbii 

române, pentru studenţii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European sau din Confederaţia Elvețiană. 

 

Capitolul VI 

TAXELE ŞCOLARE MINIME PERCEPUTE PENTRU STUDII POSTUNIVERSITARE  

DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

 

Art. 20. În ASE, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă dispun 

numai de locuri finanţate prin taxe de școlarizare. 

Art. 21. Pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în ASE, se 

percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa de şcolarizare pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă de 91-180 de ore; 

b) Taxa de şcolarizare pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă de 60-90 de ore; 

c) Taxa de şcolarizare pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă de 40-59 de ore; 

d) Taxa de şcolarizare pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă de 30-39 de ore; 

e) Taxa de şcolarizare pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă de 20-29 de ore; 

f) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înscrişi în anul suplimentar la studii postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă. 

Art. 22. (1) Achitarea taxei de şcolarizare se realizează după înmatricularea cursanţilor la programele 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, integral sau în tranşe egale (în 

funcţie de tipologia programelor postuniversitare), la casieria ASE, după cum urmează: 

a) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 180 

de ore – plata se realizează în două tranşe, prima (reprezentând jumătate din suma de plată) 
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în termen de 7 zile de la începerea programului de studii postuniversitare în cauză, iar cea 

de-a doua tranşă înaintea începerii celui de al IV-lea modul de studii; 

b) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 90 de 

ore – plata se realizează în două tranşe, prima (reprezentând jumătate din suma de plată) în 

termen de 7 zile de la începerea desfăşurării programului de studii postuniversitare în 

cauză, iar cea de-a doua tranşă înaintea începerii celui de-al II-lea modul de studii; 

c) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 40, 

30 şi 20 de ore – plata se realizează într-o singură tranşă, înainte de începerea desfăşurării 

programului postuniversitar în cauză; 

d) pentru alte tipuri de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, plata 

se va face în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat încheiate cu asocia ţiile 

profesionale sau alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

(2) Plata se va considera efectuată la data la care suma ce reprezintă taxa de şcolarizare este în 

contul prestatorului. Cursantul care nu îşi achită obligaţiile financiare faţă de ASE va fi 

exmatriculat. 

 

Capitolul VII 

TAXELE ŞCOLARE MINIME PERCEPUTE PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE 

PROFESIONALĂ A ADULŢILOR  

 

Art. 23. În ASE, programele de formare profesională a adulţilor dispun numai de locuri finanţate prin 

taxe de școlarizare. 

Art. 24. Pentru programele de formare profesională a adulţilor, în ASE, se percep următoarele tipuri de 

taxe: 

a. Taxa de şcolarizare pentru programele de formare profesională a adulţilor de 24 de ore; 

b. Taxa de şcolarizare pentru programele de formare profesională a adulţilor de 48 de ore; 

c. Taxa de şcolarizare pentru programele de formare profesională a adulţilor de 72 de ore; 

d. Taxa de şcolarizare pentru programele de formare profesională a adulţilor de 144 de ore; 

Art. 25. (1) Achitarea taxei de şcolarizare se realizează după înmatricularea cursanţilor la programele 

de formare profesională a adulţilor, integral sau în tranşe egale (în funcţie de tipologia 

programelor), la casieria ASE; 

(2) Plata se va considera efectuată la data la care suma ce reprezintă taxa de şcolarizare este în 

contul prestatorului. Cursantul care nu îşi achită obligaţiile financiare faţă de ASE va fi 

exmatriculat. 

 

Capitolul VIII 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE  

ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI  

PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Art. 26. (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la 

bugetul de stat sau în regim cu taxă; 

(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul 

de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, 

potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului 

Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului;  
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(3) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare 

psihopedagogică numai în regim cu taxă. 

Art. 27. În ASE, pentru cursurile organizate în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, se percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, forma de 

învăţământ cu frecvenţă ‒ nivelul I;  

b) Taxa de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de masterat, forma 

de învăţământ cu frecvenţă ‒ nivelul II; 

c) Taxa de şcolarizare pentru cursanţii înmatriculaţi la cursul postuniversitar de pregătire 

psihopedagogică şi metodică ‒ nivelul I; nivelul II; 

d) Taxe de reevaluare la disciplinele nepromovate; 

e) Taxe de şcolarizare pentru cursuri de pregătire pentru examenele de grade didactice; 

f) Verificarea suplimentară a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic 

I, prin soft-ul de identificare a similitudinilor. 

 

Capitolul IX 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR  

DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 

Art. 28. (1) ASE organizează anual o singură sesiune de susţinere a examenului de licenţă. Absolvenţii 

promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunea pro gramată pentru 

promoţia curentă; 

(2) Pentru absolvenţii ASE din promoţia curentă, susţinerea examenului de licenţă nu se 

plăteşte, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceştia; 

(3) Absolvenţii promoţiilor anterioare şi ai anului III suplimentar achită o taxă pentru 

susţinerea examenului de licenţă, aprobată de Senatul ASE.  

Art. 29. (1) ASE organizează anual o singură sesiune de susţinere a examenului de disertaţie. 

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de disertaţie în sesiunea 

programată pentru promoţia curentă; 

(2) Absolvenţii promoţiilor anterioare şi ai anului II suplimentar achită o taxă pentru 

susţinerea examenului de disertaţie, aprobată de Senatul ASE. 

Art. 30. (1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat are loc prin susţinerea publică a tezei de 

doctorat, care se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi profesională la care participă 

studentul-doctorand, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală; 

(2) Studenţii doctoranzi au posibilitatea de a verifica teza de doctorat care urmează a fi 

susţinută public prin soft-ul de identificare a similitudinilor. Pentru aceasta, ASE percepe o 

taxă reprezentând contravaloarea verificării suplimentare a tezelor de doctorat prin soft-ul de 

identificare a similitudinilor. 

Art. 31. (1) În ASE, pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, se percep următoarele tipuri 

de taxe: 

a) Taxa pentru susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii ASE din an suplimentar 

şi din promoţiile anterioare; 
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b) Taxa pentru susţinerea examenului de disertaţie de către absolvenţii ASE din an 

suplimentar şi din promoţiile anterioare; 

c) Taxa pentru susţinerea examenului de licenţă de către cetăţenii din afara Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi ai programelor de 

studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ la distanţă; 

d) Taxa pentru susţinerea examenului de licenţă de către cetăţenii din afara Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi ai programelor de 

studii universitare de licenţă, absolvenţi ai ASE din an suplimentar şi din promoţii 

anterioare; 

e) Taxa pentru susţinerea examenului de disertaţie de către cetăţenii din afara Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi ai 

programelor de studii universitare de licenţă, absolvenţi ai ASE din an suplimentar şi din 

promoţii anterioare; 

f) Taxa pentru susţinerea tezei de doctorat, de către cetăţenii din statele membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii 

străini bursieri ai statului român şi pe cont propriu nevalutar, care nu susţin teza de 

doctorat în primii trei ani de studii. Studenţii-doctoranzi care susţin teza de doctorat în 

primii trei ani de la înmatriculare sunt scutiţi de achitarea tarifului pentru susţinerea tezei 

de doctorat; 

g) Taxa pentru susţinerea tezei de doctorat, de către cetăţenii din afara Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar; 

h) Taxa pentru resusţinerea tezei de doctorat, de către cetăţenii din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi 

cetăţenii străini bursieri ai statului român şi pe cont propriu nevalutar; 

i) Taxa pentru resusţinerea tezei de doctorat, pentru cetăţenii pe cont propriu valutar. 

(2) (a) Personalul din învăţământ şi cercetare plăteşte jumătate din tariful pentru susţinerea 

tezei de doctorat; 

(b) Personalul ASE nu plăteşte tariful pentru susţinerea tezei de doctorat. 

 

Capitolul X 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU SUSŢINEREA FORMELOR  

DE EVALUARE A STUDENŢILOR 

 

Art. 32. Formele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor sunt: examen; verificare pe parcurs; colocviu 

pentru practica de specialitate. Acestea sunt prevăzute în planurile de învăţământ. Modalitatea 

de susţinere a evaluărilor se stabileşte pentru fiecare disciplină de către Consiliul facultăţii, cu 

avizul departamentului, înaintea începerii fiecărui an universitar şi este specificată în 

programa analitică, respectiv fişa disciplinei. 

Art. 33. Studenţii pot susţine, cu plata taxei, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la care au 

absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul 

creditelor acumulate. Evaluările cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc,  

exceptând cazul în care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare 

semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învăţământ aferent anului 
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universitar în care este înscris; în cazul în care un student este declarat absent în sesiunea de 

reprogramare, evaluarea ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat. 

Art. 34. Taxa trebuie achitată cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de susţinerea evaluării, la una 

dintre casieriile universităţii, sau cu cel puţin patru zile lucrătoare, la ghişeele băncilor agreate 

de Academia de Studii Economice din Bucureşti. Evaluările din sesiunea de reprogramare se 

plătesc şi de către studenţii care au fost reînmatriculaţi şi nu s-au prezentat în sesiunile 

normale. 

Art. 35. În ASE, pentru susţinerea formelor de evaluare a studenţilor, se percep următoarele tipuri de 

taxe: 

a) Taxa pentru susţinerea evaluărilor nepromovate sau la care s-a absentat, de către studenţii 

de la studii universitare de licenţă şi masterat, de la studii postuniversitare şi de la 

programele de formare profesională a adulţilor; 

b) Taxa pentru susţinerea evaluărilor de diferenţă, rezultate ca urmare a reînmatriculării, 

revenirii după întrerupere de studii sau a transferului, de către studenţii de la studii 

universitare de licenţă; 

c) Taxa pentru susţinerea evaluărilor de diferenţă, rezultate ca urmare a reînmatriculării sau a 

revenirii după întrerupere de studii, de către studenţii de la studii universitare de masterat; 

d) Taxa pentru susţinerea evaluărilor din sesiunea de reprogramare şi de diferenţă pentru 

rapoartele de cercetare doctorală susţinute de către doctoranzii din Romania şi din alte state 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană; 

e) Taxa pentru susţinerea evaluărilor din sesiunea de reprogramare ş i de diferenţă pentru 

rapoartele de cercetare doctorală susţinute de către doctoranzii din afara Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiane, pe cont propriu valutar; 

f) Taxa pentru înscrierea la disciplina facultativă din curricula de licenţă; 

g) Taxa pentru susţinerea evaluărilor nepromovate sau la care s-a absentat, de către studenţii 

străini pe cont propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I-III la studii universitare 

de licenţă); 

h) Taxa pentru susţinerea evaluărilor nepromovate sau la care s-a absentat, de către studenţii 

străini pe cont propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I şi II la studii 

universitare de masterat); 

i) Taxa pentru susţinerea evaluărilor de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii 

anteriori, de către studenţii străini pe cont propriu valutar din anii II şi III de studii 

universitare de licenţă; 

j) Taxa pentru susţinerea evaluărilor de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii 

anteriori, de către studenţii străini pe cont propriu valutar din anul II de studii universitare 

de masterat; 

k) Taxa pentru testarea cunoştinţelor de limbă (română şi străină), a studenţilor străini şi 

eliberarea atestatului, la studii universitare de licenţă şi masterat; 

l)  Taxa pentru testarea cunoştinţelor de limbi străine şi eliberarea atestatului, studenţilor 

români; 

m) Taxa pentru susţinerea reevaluărilor (măririle de notă), de către studenţii de la studii 

universitare de licenţă şi masterat. 
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Capitolul XI 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURI ŞI REÎNMATRICULĂRI 

 

Art. 36. Transferurile se fac, în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, de regulă în anul 

al II- lea de studiu, conform graficului aprobat de către Senatul ASE numai pentru studenţii 

integralişti. Pentru transferuri, studenţii vor achita o taxă, stabilită de Senatul ASE. 

Transferurile în anul III se pot face numai de la facultăţi care gestionează aceleaşi domenii de 

studii de licenţă cu cele gestionate de facultăţile din cadrul Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, la aceeaşi specializare şi aceeaşi formă de învăţământ. 

Art. 37. Studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat se pot reînmatricula numai la acelaşi 

program şi la aceeaşi formă de învăţământ, şi vor păstra numărul matricol iniţial. Pentru 

reînmatriculare, aceştia vor achita o taxă, stabilită de către Senatul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti. În anul în care se face reînmatricularea, nu este permis transferul. 

Art. 38. În ASE, pentru transferul şi reînmatricularea studenţilor se percep următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa pentru transferul studenţilor de la alte instituţii de învăţământ superior la ASE; 

b) Taxa pentru transferul studenţilor străini pe cont propriu valutar de la alte instituţii de 

învăţământ superior la ASE; 

c) Taxa pentru reînmatricularea studenţilor români la studii universitare de licenţă; 

d) Taxa pentru reînmatricularea studenţilor români la studii universitare de masterat; 

e) Taxa pentru reînmatricularea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă pentru candidaţii români; 

f) Taxa pentru reînmatricularea în anul pregătitor pentru studenţii din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană; 

g) Taxa pentru reînmatricularea studenţilor străini pe cont propriu valutar, la programele de 

licenţă; 

h) Taxa pentru reînmatricularea studenţilor străini pe cont propriu valutar, la programele de 

masterat;  

i) Taxa pentru reînmatricularea în anul pregătitor pentru învăţarea limbii române pentru 

studenţii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 

European sau din Confederaţia Elveţiană; 

j) Taxa pentru transferul studenţilor, de la ASE către alte instituţii de învăţământ superior, 

universităţi; 

k) Taxa pentru evaluarea dosarului depus în vederea recunoaşterii studiilor efectuate în cadrul 

unor mobilităţi nereglementate şi recunoaşterea studiilor pentru persoanele care au studiat 

la instituţii de învăţământ din alte state. 
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Capitolul XII 

TAXELE PERCEPUTE PENTRU ARHIVAREA DOCUMENTELOR  

PENTRU ACCESUL LA BIBLIOTECA ASE ŞI PENTRU SERVICII DE TIPOGRAFIE 

 

Art. 39. (1) Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, ASE este obligată să elibereze, la cererea 

persoanelor fizice sau juridice, certificate, copii şi extrase după documentele pe care le 

creează şi le deţine dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant, cum sunt: 

vechimea în muncă, studii, drepturi patrimoniale etc. 

(2) În ASE se percep următoarele taxe pentru arhivarea documentelor: 

a) Taxa de arhivare a diplomei de licenţă, de master, de doctor, de studii postuniversitare de 

specializare/aprofundare, a certificatelor de definitivat, gradul II, gradul I, a atestatului de 

formare continuă a personalului şi alte tipuri de diplome, ridicate după 24 luni de la 

absolvire; 

b) Taxa de arhivare a certificatului de absolvire a DPPD, ridicat după 36 luni de la absolvire;  

c) Taxa de întocmire a duplicatului diplomei de licenţă, de master, de doctor, de studii 

postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat, gradul II, gradul 

I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare continuă a personalului şi a 

altor tipuri de diplome; 

d) Taxa de întocmire a duplicatului suplimentului la diplomă/foii matricole; 

e) Taxa de întocmire a foilor matricole, suplimentelor la diplome, neînsoţite de diplome 

pentru absolvenţi, de la Arhiva instituţiei;  

f) Taxa de întocmire a programelor analitice/fişelor de disciplină, de la Arhiva instituţiei; 

g) Taxa de întocmire a adeverinţelor diverse de la Arhiva instituţiei, cu excepţia 

adeverinţelor necesare la Casa de pensii; 

h) Taxa de întocmire a situaţiilor şcolare conţinând informaţii extrase din documente 

arhivate; 

i) Taxa pentru corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţine documente de 

studii, la cererea titularului. Expedierea o face titularul; 

j) Verificarea autenticităţii actelor de studii, solicitată de companiile specializate în 

verificarea informaţiilor specificate de absolvenţi. 

(3) Adeverinţa care atestă calitatea de student în cadrul studiilor universitare de licenţă, 

masterat sau doctorat se eliberează fără perceperea unei taxe. Situaţiile şcolare solicitate de 

absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, până la data de 30 

septembrie a anului universitar în care a fost susţinut acesta, se eliberează fără perceperea 

vreunei taxe. 

Art. 40. Pentru a permite accesul la serviciile oferite de Biblioteca Centrală a ASE, sunt percepute 

următoarele tipuri de taxe: 

a) Taxa pentru eliberarea permisului pentru servicii de lectură la sală şi împrumut la domiciliu 

în Biblioteca Centrală şi filiale, pentru cadrele didactice asociate; 

b) Taxa pentru eliberarea permisului pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii externi, 

în funcţie de numărul de zile pentru care este valabil; 



 12 

c) Taxa pentru vizarea anuală a permisului, pentru utilizatorii externi; 

d) Taxa pentru eliberarea duplicatului permisului, pentru utilizatorii externi; 

e) Taxa pentru scanarea documentelor existente în Biblioteca Centrală a ASE; 

f) Taxa pentru elaborarea de bibliografii la cerere ‒ Selectarea şi listarea titlurilor din catalogul 

online al BC-ASE (pentru utilizatorii externi); 

g) Taxa pentru elaborarea de bibliografii la cerere ‒ Selectarea şi listarea titlurilor din baze de 

date ştiinţifice (pentru utilizatorii externi); 

h) Taxa de împrumut interbibliotecar. 

Art. 41. Pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a bibliotecii, ASE percepe 

următoarele taxe: 

a) Taxa pentru introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în bibliotecă; nerespectarea 

curăţeniei în incinta spaţiilor bibliotecii; 

b) Taxa pentru nerespectarea liniştii şi ordinii în bibliotecă, inclusiv utilizarea telefonului 

mobil în sălile de lectură şi studiu; 

c) Taxa pentru deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini şi 

orice alte tipuri de deteriorări); 

d) Taxa pentru pierderea publicaţiilor; 

e) Taxa pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de utilizatori.  

Art.42. Pentru uniformizarea aplicării ghidului de elaborare a tezelor de doctorat, tipografia ASE 

percepe următoarele taxe: 

a) Taxa pentru servicii de legătorie şi copertare a tezelor de doctorat; 

b) Taxa pentru servicii printare copertă – SRA3 250 g/mp; 

c) Taxa pentru servicii broşare la cald + finisare. 

  

 

 

Capitolul XIII 

FACILITĂŢI DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017  

 

Art. 43. (1) Pentru toţi angajaţii universităţii – cadre didactice şi personal nedidactic – ASE acordă 

anual 10 locuri subvenţionate la cursuri postuniversitare; 

(2) Selecţia se face conform unei metodologii stabilite de Consiliul de Administraţie ; 

(3) O persoană poate beneficia de această facilitate o dată la 10 ani; Această facilitate va fi 

înscrisă într-un act adiţional la contractul de muncă al angajatului respectiv. Dacă angajaţii 

beneficiari ai acestei facilităţi decid să solicite încetarea contractului individual de muncă pe 

perioada acestui program de studii precum şi în termen de 3 ani de la finalizarea acestuia vor 

trebui să ramburseze către ASE contravaloarea facilităţi primite. 
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Art. 44. Pentru cadrele didactice ale universităţii, conform unei metodologii stabilite de Consiliul de 

Administraţie, se acordă anual: 

(1) 3 locuri subvenţionate de ASE pentru care se va încheia act adiţional la contractul de 

muncă, astfel încât beneficiarii acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului 

individual de muncă pentru o perioadă de 3 ani, la următoarele programe de masterat: 

a) MBA Româno-Canadian (în limba engleză); 

b) MBA Româno-Francez - INDE; 

c) MBA româno-german „Management antreprenorial” ‒ în limba germană. 

(2) 40 locuri gratuite la programul de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare 

şi cercetare economică“, destinate inclusiv cadrelor didactice care au urmat anterior un 

masterat cu finanţare de la buget; se va încheia act adiţional la contractul de muncă, astfel 

încât beneficiarii acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de 

muncă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea studiilor. 

 

Art. 45. Pentru studenţii universităţii, ASE acordă următoarele facilităţi de studii: 

a) Pe ansamblul universităţii, la propunerea Consiliului de Administraţie, se acordă un număr 

de locuri pentru desfăşurarea activităţii în sistem de voluntariat, cu condiţia ca studenţii cu 

situaţie materială precară, dovedită prin documente, să aibă prioritate; prestarea acestei 

activităţi va echivala tariful de şcolarizare aferentă unui semestru/an universitar; 

b) Se acordă o reducere a tarifului de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la 

programele de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

din cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au domiciliul stabil în 

mediul rural.  

 

Capitolul XIV 

TAXE PERCEPUTE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSURILE DE ADMITERE  

LA STUDII UNIVERSITARE, POSTUNIVERSITARE ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ A 

ADULŢILOR 

 

 

Art. 46. (1) Taxele de înscriere la concursurile de admitere la studii universitare, postuniversitare şi de 

formare profesională a adulţilor 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; 

(2) Candidaţii care au fost declaraţi admişi în anul I, la studii universitare, trebuie să achite 

prima tranşă reprezentând taxa de şcolarizare aferentă semestrului I, prin care îşi confirmă 

locul obţinut prin admitere, în graficul desfăşurării concursului de admitere, aprobat de 

Senatul ASE. 
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Art. 47. (1) Taxele de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă sunt: 

a) Taxa de înscriere pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, la programele 

de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă; 

b) Taxa de înscriere pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale  

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, la programele 

de studii organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă; 

c) Taxa de înscriere 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. 

(2) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, o singură dată, numai pentru primele două opţiuni şi 

pentru o singură formă de învăţământ, următorii candidaţi: 

a) orfanii de ambii părinţi; 

b) tinerii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; 

c) copiii personalului didactic aflat în activitate; 

d) angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora; 

e) copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE. 

(3) 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. 48. Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, este unică, 

indiferent de numărul opţiunilor exprimate de către candidat pentru domeniul ales, cuantumul 

acesteia fiind distinct pentru: 

a) candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; 

b) candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic 

European şi Confederaţia Elveţiană. 

Art. 49. Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este diferită în 

funcţie de cetăţenia candidaţilor, astfel: 

a) pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; 

b) pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul 

Economic European şi Confederaţia Elveţiană. 

Art. 50. În ASE se percepe taxă  de înscriere la programele postuniversitare  şi de formare profesională 

a adulţilor, fixă, indiferent de numărul de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă la care se solicită înscrierea, aceasta nefiind returnabilă. 
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Capitolul XV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 51. Persoanele care încalcă dispoziţiile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

amendate cu 500 de lei. 

Art. 52. (1) După înmatricularea în facultate, studentul primeşte cardul de student şi legitimaţia de 

călătorie, conform prevederilor legale. Cardul de student stă la baza legitimării pentru toate 

serviciile şi activităţile din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Prezentarea cardului 

de student la evaluarea cunoştinţelor este obligatorie. În cazul în care studentul pierde cardul 

sau legitimaţia de călătorie, i se poate elibera duplicat. 

(2) Taxele percepute de ASE pentru eliberarea duplicatului cardului de student sau al 

legitimaţiei de călătorie sunt următoarele: 

a) Taxa pentru eliberarea duplicatului cardului de student; 

b) Taxa pentru eliberarea duplicatului legitimaţiei de călătorie pentru transportul local. 

Art. 53. Cheltuielile de întreţinere a căminelor şi cantinelor administrate de ASE se acoperă din 

veniturile proprii ale instituţiei şi din subvenţii de la buget, alocate cu această destinaţie. 

Art. 54. Tarifele practicate de ASE pentru studenţi la cămine şi cantine sunt cel mult egale cu diferenţa 

dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu unităţile, 

cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi cheltuielile de întreţinere curentă şi 

subvenţiile de la bugetul de stat. 

Art. 55. ASE poate acorda subvenţii pentru cazare şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât 

căminele proprii, în limita locurilor alocate de la buget. 

Art. 56. Studenţii care provin din centre de plasament sau sunt orfani de ambii părinţi pot fi scutiţi de 

la plata regiei de cămin, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Anexa 1: Lista tarifelor pentru servicii universitare valabile pentru anul universitar 2016-2017; 

Anexa 2: Facilităţi de studii în anul universitar 2016-2017. 

 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti din data de 27 Iulie 2016. 

 

   

Preşedinte Senat,        Rector, 

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



ANEXA 1 

 

LISTA TARIFELOR 

PENTRU SERVICII UNIVERSITARE   

VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

 

 I. Tarife școlare pentru licență  

a. Anii I-III de studii universitare de licență, cu frecvență pentru studenții 

din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au susținut 

concurs de admitere 

3.500 lei/an 

universitar 

b. Anii I-III de studii universitare de licență, la distanță sau cu frecvență 

redusă, pentru studenții din România și din alte state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația 

Elvețiană, care au susținut concurs de admitere 

3.200 lei/an 

universitar 

c.  Anii I-III de studii universitare de licență, cu frecvență, pentru studenții 

din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană 

2250 Euro/an 

universitar 

d. Anii I-III de studii universitare de licență, la distanță sau cu frecvență 

redusă, pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația 

Elvețiană 

750 Euro/ an 

universitar  

e. Anul suplimentar la studii universitare licență, cu frecvență sau la 

distanță, pentru studenții din România și din alte state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația 

Elvețiană, care au susținut concurs de admitere1 

500 lei tarif  

de înscriere pentru 

anul suplimentar  

300 lei/evaluare 

f. Anul suplimentar la studii universitare de licență, cu frecvență pentru 

studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană  

250 Euro tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

250 Euro /evaluare  

g. Anul suplimentar la studii universitare de licență, la distanță, pentru 

studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană 

250 Euro tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

250 Euro /evaluare 

h. Verificarea suplimentară a lucrărilor de licență, prin soft-ul de 

identificare a similitudinilor 

25 lei 

Obs.: Studenții cetățeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiți de tariful de școlarizare doar 

pentru durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile normale. 

 

 

 

 

                                                 
1 Pentru punctele e, f si g Cap I, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar. 

Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului. 
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II. Tarife școlare pentru masterat  

a.  Anii I și II studii universitare de masterat, cu frecvență, pentru 

studenții din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale 

Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au 

susținut concurs de admitere. 

4.000 lei/an 

universitar 

b. Anul I-II studii universitare de masterat, cu frecvență, pentru cetățeni 

din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 

European și Confederația Elvețiană 

2700 Euro/an 

universitar 

c. Anii I și II la programul de masterat internațional „Contabilitatea 

afacerilor (în limba engleză)” 

1.500 Euro/an 

universitar 

d. Programul de masterat „MBA Româno-Canadian (în limba engleză)” 

Taxă vizită Canada UQAM 

13.000 Euro/ program 

2000 Euro / program 

e. Anii I și II la programul de masterat „MBA româno-german 

Management antreprenorial" - în limba germană” 

3.500 Euro/an 

universitar 

f. Anii I și II la programul de masterat „Tehnici actuariale”2 6.500 lei/an 

universitar 

g. Anii I și II la programul de masterat „Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor în domeniul energiei, cu predare în limba engleză” 

2.000 Euro/an 

universitar 

h. MBA Româno-Francez INDE (forma de învățământ cu frecvență) 2.500 Euro/an 

universitar 

i. MBA Româno-Francez INDE (forma de învățământ cu frecvență 

redusă) 

4.000 Euro/an 

universitar 

j. Anul I la programul de masterat Business Services 5.000 lei/an 

universitar 

k. Anul suplimentar la studii universitare de masterat pentru studenții din 

România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au susținut 

concurs de admitere3 

1.250 lei tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

450 lei/evaluare 

 

l. Anul suplimentar la studii universitare de masterat, pentru studenții din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European sau din Confederația Elvețiană  

300 Euro tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

300 Euro /evaluare 

m. Verificarea suplimentară a lucrărilor de disertație, prin soft-ul de 

identificare a similitudinilor 

25 lei 

Obs.: Studenții de la programele de masterat, cetățeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiți 

de tarifele de școlarizare doar pentru durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile 

normale. 

 

 

                                                 
2 Din suma de 6500 de lei, 2000 de lei se virează către instituţia partener al programului de masterat;  
3 Pentru punctele k si l Cap II, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar. 

Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului. 
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III. Tarife școlare pentru doctorat 

a. Anii I, II și III, pentru doctoranzii din România și din alte state 

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din 

Confederația Elvețiană 

6.500 lei/an 

universitar 

b. Anii I, II și III, pentru doctoranzii cetățeni din afara Uniunii Europene, 

Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu 

valutar 

4.000 Euro /an 

universitar  

c. Verificarea suplimentară a tezelor de doctorat, prin soft-ul de 

identificare a similitudinilor 

150 lei 

d. Verificarea suplimentară a cărților și articolelor, prin soft-ul de 

identificare a similitudinilor 

0,5 lei / pagină 

e. Taxa pentru susținerea tezelor de abilitare4 8.000 lei 

Obs.: Doctoranzii cetățeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiți de tariful de școlarizare, 

doar pentru durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile normale. 

 

IV. Tarife școlare pentru anul pregătitor pentru învățarea limbii române 

a. Anul pregătitor pentru studenții din state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană 

3.500 lei/an 

universitar 

b. Anul pregătitor pentru studenții cetățeni din afara Uniunii Europene, 

Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu 

valutar 

2.250 Euro/an 

universitar 

c. Anul suplimentar la anul pregătitor pentru învățarea limbii române 

pentru studenții din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European sau din Confederația Elvețiană5 

500 lei tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

300 lei/evaluare 

d. Anul suplimentar la anul pregătitor pentru învățarea limbii române 

pregătitor, pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană  

250 Euro tarif de 

înscriere pentru anul 

suplimentar  

250 Euro /evaluare  

 

V. Tarife școlare minime pentru studii postuniversitare de formare  

și dezvoltare profesională continuă 

a. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă (91-180 ore) 

2.500 lei  

b. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă (60-90 ore) 

1.700 lei  

c. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă (40-59 ore) 

1.400 lei  

d. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă (30-39 ore) 

900 lei  

                                                 
4 Cadrele didactice, angajate ca titulari ASE, nu platesc taxa de abilitare;  
5 Pentru punctele c si d Cap IV, Evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar. 

Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului. 
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e. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă (20-29 ore) 

600 lei  

f.  Anul suplimentar la programele postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă 

1250 lei 

 

VI. Tarife școlare minime pentru programe de formare profesională a adulților 

a. Programe de formare profesională a adulților (24 ore) 400 lei  

b. Programe de formare profesională a adulților (48 ore) 700 lei  

c. Programe de formare profesională a adulților (72 ore) 1.400 lei  

d. Programe de formare profesională a adulților (144 ore) 2000 lei  

Obs: Programele de formare profesională a adulților vor funcționa cu o cohortă de minimum 25 de 

cursanți. 

VII. Tarife pentru cursurile organizate în cadrul Departamentului  

pentru Pregătirea Personalului Didactic 

a.  Nivelul I (studenți înscriși la programul de licență cu frecvență) – 

durata studiilor: 3 ani 

100 lei/ disciplină și 

100 lei/ evaluarea 

finală 

b.  Nivelul II (destinat studenților de la studiile universitare de 

masterat), durata studiilor: 2 ani 

1.500 lei  

750 lei/an, cu plata în 

două tranșe 

c.  Cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică și metodică 

(Nivel I), durata 10 luni 

1.600 lei 

d.  Cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică și metodică 

(Nivel II), durata 10 luni 

1.600 lei 

e.  Taxe reevaluare 

disciplină 

Pentru Nivelul I (licență) 100 lei/ disciplină 

Pentru Nivelul II (masterat) 150 lei/ disciplină 

Pentru postuniversitar 

Nivelul I: 175 lei/ 

disciplină 

Nivelul II: 175 lei/ 

disciplină 

Evaluare finală (Nivelul I, Nivelul II – licență 

și masterat și Nivelul I,  

Nivelul II - postuniversitar) 

150 lei 

f.  Pentru gradele didactice I și II 

- cursurile de pregătire pentru examene de obținere a gradului 

didactic II 

- înscriere la examenele pentru obținerea gradului didactic II 

- înscriere la probele pentru obținerea gradului didactic I 

- adeverinte (participare probe grade didactice, obținerea 

gradelor didactice ) 

 

200 lei 

 

200 lei 

200 lei 

50 lei 

g.  Verificarea suplimentară a a lucrărilor metodico - științifice pentru 

acordarea gradului didactic I,  prin soft-ul de identificare a 

similitudinilor 

100 lei 
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VIII. Tarife pentru examenele de finalizare a studiilor  

a. Tarif pentru examenul de licență susținut de absolvenții ASE din an 

suplimentar și din promoțiile anterioare 

600 lei  

b. Tarif pentru examenul de disertație susținut de absolvenții ASE din an 

suplimentar și din promoțiile anterioare 

650 lei 

c. Tarif pentru examenul de licență pentru cetățenii din afara Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, 

susținut de absolvenții formei de învățământ la distanță 

250 Euro 

d. Tarif pentru examenul de licență pentru cetățenii din afara Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, 

absolvenți ai ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 

250 Euro 

e. Tarif pentru examenul de disertație pentru cetățenii din afara Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, 

absolvenți ai ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 

300 Euro 

f. Tarif pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățenii din statele 

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din 

Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului român și pe 

cont propriu nevalutar6 

2.500 lei 

g. Tarif pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățenii din afara 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației 

Elvețiene, pe cont propriu valutar 

1.000 Euro 

h. Tarif resusținere teză de doctorat, pentru cetățenii din statele membre 

ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din 

Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului român și pe 

cont propriu nevalutar 

5.500 lei  

i. Tarif resusținere teză de doctorat, pentru cetățenii pe cont propriu 

valutar 

2.000 Euro 

Obs.: Personalul din învăţământ şi cercetare plăteşte jumătate din tariful pentru susţinerea tezei de 

doctorat; 

Personalul ASE nu plăteşte tariful pentru susţinerea tezei de doctorat. 

 

IX. Tarife pentru susținerea examenelor de școlaritate  

a. Evaluările nepromovate sau la care s-a absentat7  75 lei/evaluare 

b. Evaluările disciplinelor de diferență, rezultate în urma reluării studiilor 

universitare de licență sau a transferului 

300 lei/evaluare 

c. Evaluările disciplinelor de diferență, rezultate în urma reluării studiilor 

universitare de masterat 

450 lei/evaluare 

                                                 
6 Studenţii-doctoranzi care susţin teza de doctorat în primii trei ani de la înmatriculare sunt scutiţi de achitarea tarifului 

pentru susţinerea tezei de doctorat. 
7 Nu se percepe taxă pentru evaluările la disciplinele la care s tudenţii au absentat în sesiunea de examinare 

corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învăţământ aferent anului 

universitar în care sunt înscrişi, la studiile universitare de licenţă şi masterat. 
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d. Evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele 

de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din România și din alte 

state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau 

din Confederația Elvețiană 

550 lei/ evaluare  

e. Evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele 

de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din afara Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe 

cont propriu valutar 

350 Euro/ evaluare 

f. Disciplina facultativă din curricula de licență 100 lei/disciplină 

 

g. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenții străini pe cont 

propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I-III de studii 

universitare de licență) 

250 Euro/ 30 zile * 

nr. zile calendaristice 

aferente sesiunii de 

reprogramare 

h. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenții străini pe cont 

propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I-II de studii 

universitare de masterat) 

300 Euro/ 30 zile * 

nr. zile calendaristice 

aferente sesiunii de 

reprogramare 

i. Evaluările de diferență și pentru disciplinele nepromovate din anii 

anteriori, pentru studenții străini pe cont propriu valutar din anul II-III de 

studii universitare de licență 

100 Euro/evaluare 

j. Evaluările de diferență și pentru disciplinele nepromovate din anii 

anteriori, pentru studenții străini pe cont propriu valutar din anul II de 

studii universitare de masterat 

125 Euro/evaluare 

k. Testarea pentru studenții străini a cunoștințelor de limbă (română și 

străină) și eliberarea atestatului  

250 Euro pentru 

studiile universitare 

de  licență 

300 Euro pentru 

studiile universitare 

de masterat 

l. Testarea pentru studenții români a cunoștințelor de limbi străine și 

eliberarea atestatului  

50 lei 

m.  Reevaluările pentru mărire de notă  10 lei/ evaluare 

 

X. Tarife pentru transferuri și reînmatriculări  

a. Transferul de la alte instituții de învățământ superior la ASE  1000 lei 

b. Transferul studenților străini pe cont propriu valutar de la alte instituții 

de învățământ superior la ASE  

500 Euro 

c. Reînmatricularea la studii universitare de licență pentru studenții 

români8 

1.250 lei + 

300 lei/evaluare 

                                                 
8 Pentru punctele c, d si e Cap X, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea reînmatriculării. Evaluările 

semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului de plată a tarifelor. 
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d. Reînmatricularea la studii universitare de masterat pentru studenții 

români 
1.250 lei +  

450 lei/evaluare 

e. Reînmatricularea la programele postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă pentru cursanții români 

1.250 lei +  

300 lei/evaluare 

f. Reînmatricularea în anul pregătitor pentru studenții din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația 

Elvețiană9 

1.250 lei + 

300 lei/evaluare 

g. Reînmatriculare pentru studenții străini pe cont propriu valutar, pentru 

programele de licență 

250 Euro 

250 Euro/evaluare 

h. Reînmatriculare pentru studenții străini pe cont propriu valutar, pentru 

programele de masterat  

300 Euro 

300 Euro/evaluare 

i. Reînmatricularea în anul pregătitor pentru studenții din state care nu 

sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau 

din Confederația Elvețiană 

250 Euro 

250 Euro/evaluare 

j. Transferul de la ASE către alte instituții de învățământ superior (univ)  650 lei 

k. Taxa de evaluare a dosarelor persoanelor care solicita echivalarea 

studiilor efectuate anterior (CRID) 

500 lei 

Obs.: Transferul între facultățile ASE este gratuit. 

 

 

XI. Tarife pentru păstrare/arhivare documente 

a. Diploma de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de 

specializare/aprofundare, certificate de definitivat, gradul II, gradul I,atestat 

de formare continuă a personalului și alte tipuri de diplome, ridicate după 

24 luni de la absolvire10 

200 lei 

b. Certificat de absolvire a DPPD ridicat după 36 luni de la absolvire 200 lei 

c. Duplicatul diplomei de licență, de master, de doctor, de studii 

postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat 

gradul II;I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare 

continuă a personalului și a altor tipuri de diplome 

200 lei 

d. Duplicatul la suplimentul de diplomă/foaia matricolă 150 lei 

e. Foi matricole, suplimente la diplome neînsoțite de diplome 150 lei 

f. Programa analitică / fișa disciplinei 50 lei la care se 

adaugă 1 leu/pag 

g. Adeverințe diverse de la Arhivă, cu excepția adeverințelor necesare la 

Casa de pensii 

125 lei 

h.  Situații școlare conținând informații extrase din documente arhivate  200 lei  

i. Corespondența cu alte universități sau instituții care conține documente 

de studii, la cererea titularului. Expedierea o face titularul. 

125 lei 

                                                 
9 Pentru punctul f Cap X, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea reînmatriculării. Evaluările semestrului 

al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului de plată a tarifelor. 
10 Foaia matricolă/suplimentul la diplomă care însoţeşte diploma se eliberează gratuit. 
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j. Verificarea autenticității actelor de studii, solicitată de companiile 

specializate în verificarea informațiilor specificate de către absolvenți 

50 lei 

Obs.: Situațiile școlare solicitate de absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

până la data de 30 septembrie a anului universitar în care a fost susținut acesta, se eliberează fără 

perceperea vreunei taxe. Adeverința care atestă calitatea de student în cadrul studiilor universitare 

de licență, masterat sau doctorat se eliberează fără perceperea vreunei taxe.  

XII. Tarife pentru legitimații  

a. Duplicatul cardului de student 25 lei 

b. Duplicatul legitimației de călătorie pentru transportul local 5 lei 

 

XIII. Tarife pentru card/legitimație acces în bibliotecă 

a. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală și împrumut la 

domiciliu în Biblioteca Centrală și filiale, pentru cadrele didactice asociate 

25 lei 

b. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii 

externi 

50 lei  

c. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii 

externi 

1 zi – 5 lei 

2-30 zile –15 lei 

2-6 luni – 30 lei 

d. Viza anuală a permisului, pentru utilizatorii externi 50 lei 

e. Eliberare duplicat permis, pentru utilizatorii externi 50 lei 

 

XIV. Tarife pentru nerespectarea regulamentului de funcționare a bibliotecii 

a. Introducerea și consumul alimentelor și băuturilor în bibliotecă; 

nerespectarea curățeniei în incinta spațiilor bibliotecii 

75 lei 

b. Nerespectarea liniștii și ordinii în bibliotecă, inclusiv utilizarea 

telefonului mobil în sălile de lectură și studiu 

50 lei 

c. Deteriorarea publicațiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini 

și orice alte tipuri de deteriorări) 

200 lei la care se 

adaugă prețul 

publicației  

d. Pierderea publicațiilor În conformitate cu 

prevederile Legii 

bibliotecilor nr. 334 

din 2002, art. 67(2) 

e. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de 

utilizatori  

2 lei / publicație / zi 

lucrătoare, calculată 

în sistemul integrat de 

bibliotecă, gradual 

până se va atinge 50% 

din valoarea medie de 

achiziție a 

documentelor de 

bibliotecă din anul 

precedent. 
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XV. Tarife pentru alte servicii - Bibliotecă 

a. Scanare 2 lei/pagină 

b. Elaborare de bibliografii la cerere 

Selectarea și listarea titlurilor din catalogul online (pentru utilizatorii 

externi) 

0,5 lei/titlu 

c. Elaborare de bibliografii la cerere 

Selectarea și listarea titlurilor din baze de date științifice (pentru utilizatorii 

externi) 

2 lei/titlu 

d. Împrumut interbibliotecar Taxe poștale 

 

XVI. Tarife servicii de tipografie 

a. Servicii de legătorie și copertare a unei teze de doctorat 20 lei 

b. Print copertă – SRA3 250 g/mp 1,10lei/SRA3 

c. Broșură la cald+finisare 0,90 lei/ex 

 

Observație generală:  

Tarifele de școlarizare se plătesc în două rate egale, în primele trei săptămâni ale fiecărui semestru 

universitar. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Președinte Senat,       Rector, 

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

 

 

 



 ANEXA 2 

 

 

Facilităţi de studii în anul universitar 2016-2017 

 

A. Pentru toţi angajaţii universităţii-cadre didactice şi personal nedidactic: 

 Pentru cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, se acordă 

anual 10 locuri subvenţionate de ASE. Selecţia se face conform unei metodologii stabilite 

de Consiliul de Administraţie; o persoană poate beneficia de această facilitate o dată la 10 

ani. Se va încheia act adiţional la contractul de muncă, astfel încât beneficiarii acestei 

facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă 

de 3 ani de la finalizarea studiilor. 

B. Pentru cadrele didactice ale universităţii:  

Conform unei metodologii stabilite de Consiliul de Administra ţie se acordă anual: 

 3 locuri subvenţionate de ASE pentru care se va încheia act adiţional la contractul de 

muncă, astfel încât beneficiarii acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului 

individual de muncă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea studiilor, la următoarele 

programe de masterat: 

 MBA Româno-Canadian; 

 MBA Româno-Francez INDE (forma de învățământ cu frecvență); 

 MBA româno-german „Management antreprenorial” - în limba germană. 

 40 locuri gratuite la programul de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare 

şi cercetare economică”, destinate inclusiv cadrelor didactice şi personalului nedidactic 

care au urmat anterior un masterat cu finanţare de la buget; se va încheia act adiţional la 

contractul de muncă, astfel încât beneficiarii acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa 

încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea 

studiilor. 

C. Pentru studenţii universităţii:  

 Pe ansamblul universităţii, la propunerea Consiliului de Administraţie, se acordă 30 de 

locuri pentru desfăşurarea activităţii în sistem de voluntariat, cu condiţia ca studenţii cu 

situaţie materială precară dovedită prin documente, să aibă prioritate; prestarea acestei 

activităţi va echivala tariful de şcolarizare aferent unui semestru/an universitar. 

 Se acordă o reducere a tarifului de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la 

programele de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, din cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au 

domiciliul stabil în mediul rural.  

 

 

Preşedinte Senat,        Rector, 

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