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Hotărârea nr. 88/09.07.2017 

cu privire la aprobarea  

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni,  

anul universitar 2017-2018 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 164/06.07.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni, anul universitar 
2017-2018; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a O.M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 privind Metodologia de școlarizare a românilor de 
pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 
școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul 
universitar 2017-2018, 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 Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni, anul universitar 
2017-2018, 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, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

mailto:senat@ase.ro
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Anexa la HS nr. 88/09.07.2017 

 

METODOLOGIE 
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA 
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

 

Dispoziții generale 

 

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență în 
Academia de Studii Economice din București pentru românii de pretutindeni au la bază următoarele 
acte normative: 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul MEN n r. 3900/1 6 .05 .2017; 

 METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat 
din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata 
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul 
comun al MEN (3900/16.05.2017), MAE (A10/2046/26.05.2017) și MRP (C/129/17.06.2017). 

 

Art. 1 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine 
română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara 
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, 
bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, 
macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, 
moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și toate 
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,   

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum 
și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate. 

Art. 2 În baza prezentei Metodologii, în învățământul superior de stat din România, la programe de 
studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, 
românii de pretutindeni pot beneficia de:  

(1)  locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a 
Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului calității 
și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității 
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru 
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul 
politicii externe a României;  
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(2) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri 
a Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului calității 
și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității 
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru 
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul 
politicii externe a României. 

Art. 3. Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română vor frecventa anul pregătitor de limba 
română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba 
română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care 
prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română 
(diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii 
consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul 
național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență 
lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române. 

Desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență cu frecvență 
pentru românii de pretutindeni pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar 
cu bursă, respectiv pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă 

Art. 4 Graficul desfășurării concursului de admitere este prezentat în Anexa 4. 

Art. 5  Înscrierea la concursul de admitere se face respectând următoarele condiții: 

 

Cetățeni din Republica Moldova 

Candidatul va transmite dosarul : 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din București, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017. 
c) copii ale foile matricole pentru studii liceale; 
d) copia certificatului de naștere; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul 

de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează 
h) 2 poze, format 3/4 

  

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba 
română. 

c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit– traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul 

de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează 
i) 2 poze, format 3/4 

Români de pretutindeni din Bulgaria 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) Cerere -  formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria sau 

de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat 
liceul în România; 

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

j) 2 poze, format 3/4 

  

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Români de pretutindeni din Croația 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul 

de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează 
i) 2 poze, format 3/4 

Români de pretutindeni din Diaspora 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 
 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 
a) Cerere -  formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017, inclusiv pentru 
absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ 
corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care 
candidează 

i) 2 poze, format 3/4 

  

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Români de pretutindeni din Grecia 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017, inclusiv pentru 
absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ 
corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care 
candidează 

i) 2 poze, format 3/4 

Români de pretutindeni din Israel 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, str. Piata Romana, nr. 6, sector 1, 
București sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) Cerere -  formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care 
candidează 

i) 2 poze, format 3/4 

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Macedonia 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România i sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 

a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care 
candidează 

i) 2 poze, format 3/4 

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 
 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria sau 

de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat 
liceul în România; 

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

j) 2 poze, format 3/4  

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Români de pretutindeni din Ucraina 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 
 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 
a) Cerere -  formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care 
candidează 

i) 2 poze, format 3/4 

Români de pretutindeni din Ungaria 

Candidatul va transmite dosarul: 

 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare 
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau 

 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro 
 

Dosarul de candidatură conține următoarele acte: 
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1 
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință 

pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă în limba 
română. 

c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. 
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română; 
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română; 
f) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini; 
g) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 2; 
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria sau 

de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat 
liceul în România; 

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

j) 2 poze, format 3/4 

mailto:oana.carnicianu@ase.ro
mailto:oana.carnicianu@ase.ro
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Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

Art. 6 Candidații vor primi la adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere confirmarea 
primirii dosarelor. 

Art. 7 Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosare. 

(1)  Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de generale de admitere, în 
corelație cu prioritățile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul 
universitar 2017-2018 de către Ministerul Educației Naționale. 

(2) Media generale de admitere este calculată ca medie ponderată între media obținută la 
examenul de bacalaureat cu 60% și media anilor de studii cu 40%. 

(3) În cazul în care exista mai mulți candidați cu media generală de admitere egală cu cea a 
ultimului loc repartizat, departajarea se realizează ținându-se cont de media anilor de studii 
din liceu. 

Art. 8 Confirmarea locului 

(1) După finalizarea procesului de selecție, Direcția de Relații Internaționale va afișa pe site-ul 
instituției www.ase.ro rezultatele concursului de admitere. 

(2) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu transmițând către 
universitate formularul din Anexa 3 

Art. 9 La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum și 
copiile legalizate sau, după caz, traduse în limba română și legalizate a documentelor depuse la 
înscriere.  

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului Academiei de Studii Economice din 
București din data de 9 iulie 2017. 

 
 
Președinte Senat,       Rector, 
Prof. univ. dr. Pavel Năstase       Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

 

http://www.ase.ro/


Anexa 1  
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni din 

 ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

 
 
 
 
  
 
DATE PERSONALE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDII ABSOLVITE: 

Ţara şi localitatea Denumirea instituţiei şi anul  
absolvirii 

Domeniul / 
profilul 

Media anilor de studii Media  
examen  

de 
absolvire 

Denumirea actului de 
studii3 

I II III IV V 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

          

          

 

 
1Toate câmpurile se completează obligatoriu 

CERERE DE ÎNSCRIERE  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018  
   (Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport) 

 
 

 
Foto 
3/4 

 

NUMELE  DE FAMILIE:    
 

 PRENUME:  
 

PAŞAPORT         seria:                  număr: 
  

COD NUMERIC PERSONAL:  
 

DOMICILIUL STABIL:   Țara:                                                                                                           Regiunea: 
 

Localitate:     ……                 Strada:                                                                                               Nr:  
 

 Telefon:           E-mail: 
  

 

DATA NAŞTERII:                          LOCUL NAŞTERII:  Țara: 
  

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

Necăsătorit(ă)  CETĂŢENIA:          NAŢIONALITATEA:  

PRENUMELE PĂRINŢILOR: 
 

 Tata:                                   Cetățenia:                            Naționalitatea   
                 
Mama:                                   Cetățenia:                            Naționalitatea  
 

 

Nr. înreg. ASE_________ din ___________ ATENŢIE ! 
A nu se completa de către candidat ! 

 

                        
Se va completa cu litere latine majuscule 

                         
Se va completa cu litere latine majuscule 

     
 

        
              

 
        

             
 

            
    

    
 

             
 

            
         

Z Z L L A A A A 

 
            

 
           

          
 

            
 

            
 

          
             

 
            

 
          

 

              
         

            
     



Anexa 1  
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni din 

 ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE    Da        Nu    
 

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

STUDII  SOLICITATE: 
1. AN PREGĂTITOR : 
La instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 1):                                                                                                       

  ………………………………………………..……………………………………………………….……………. ……………………………………………………………….           

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ        
 

Instituţia de învăţământ:*…………………………………………………………………………………………………………………… 

Specializarea 

1) ……………………………………………………………………………… 14) ………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………… 15) ………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………… 16) ………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………… 17) ………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………… 18) ………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………… 19) ………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………… 20) ………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………… 21) ………………………………………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………… 22) ………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………  23) ………………………………………………………………………… 

11) ……………………………………………………………………………  24) ………………………………………………………………………… 

12) ……………………………………………………………………………  25) ………………………………………………………………………… 

13) ……………………………………………………………………………  26) ………………………………………………………………………… 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  DATA………………………………………          SEMNĂTURĂ CANDIDAT……………………………….. 

 

  LOCALITATEA……….……………………          

 



                   Anexa 1  

 

 

  

DATE PERSONALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDII ABSOLVITE: 

Ţara şi localitatea Denumirea instituţiei şi 
anul  absolvirii 

Domeniul 
/ profilul 

Media anilor de studii Media  

examen  

de 
absolvire 

Denumirea actului 
de studii3 

I II III IV V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

1Toate câmpurile se completează obligatoriu 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport) 

NUMELE  DE FAMILIE: _______________________________________________________________________________  

 PRENUME: ________________________________________________________________________________________ 

PAŞAPORT         seria:    _________       număr:_____________________ 

COD NUMERIC PERSONAL: _______________________________________________ 

DOMICILIUL STABIL:  Țara:  ______________________________    Regiunea: 

Localitate: _______________________Strada:  ___________________________________________________________   Nr.__________                                                                                     

 Telefon: _______________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________    

DATA NAŞTERII: _______________________________ LOCUL NAŞTERII:  Țara:______________________________________ 

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

Necăsătorit(ă)  CETĂŢENIA:________________________NAŢIONALITATEA:___________________________________  

PRENUMELE PĂRINŢILOR: 

Tata: _____________________ Cetățenia:____________________Naționalitatea___________________________________                

Mama:______________________Cetățenia:___________________Naționalitatea ________________________________ 

 

 

Nr. înreg. ASE _________ din ___________ 



CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE    Da        Nu    
 

 

STUDII  SOLICITATE: 
1. AN PREGĂTITOR : 

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

  ………………………………………………..……………………………………………………….……………. ……………………………………………………...........………….           

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ        
 

Instituţia de învăţământ:*…………………………………………………………………………………………………………………… 

Specializarea 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

DATA………………………………………          SEMNĂTURĂ CANDIDAT………………………………..                      

LOCALITATEA……….……………………          



Anexa 2 
 
 
 

DECLARAŢIE 

 
privind apartenenţa  la identitatea culturală  română 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata....................................................................................................,
 cetăţean(ă) 
al (a).....................................................................................,  legitimat(ă)  cu actul de  
identitate/cartea de identitate/paşaportul seria...........nr…..........................eliberat   (ă) 
de...........................................,domiciliat(ă)în………………………...................................., 
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea 
culturală română. 

În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele 
culturale române. 
 

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului 
penal al României privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile . 
 
 
 
Data..........................              Semnătura............................ 

 
 
 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni / Ambasada României la 
………................……......../Consulatul General al României la ........................................ 
certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna .....................................................  

pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din 
Legea  nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

Data..........................            Semnătura............................ 
 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52


Anexa nr. 3 

 

 

 

Formular de confirmare a locului de  studii 

 

 

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

Facultatea.......................……………………………................................................................... 

 

De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele 
studențești. 

 

 

 

 

 

Data,          Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală. 

 



Anexa 4 

 

 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii 
universitare de LICENŢĂ pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

an universitar 2017-2018 

 

 

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

10-21 Iulie 2017 

Evaluarea dosarelor 23-24 Iulie 2017 
Afișarea rezultatelor 27 Iulie 2017 
Confirmarea locului de către candidați 27-31 Iulie 2017 
Inmatriculare în anul I - la înmatriculare, candidații 
declarați admiși vor depune actele de studii în original, 
precum și copiile legalizate sau, după caz, traduse în 
limba română și legalizate a documentelor depuse la 
înscriere. 

28 Septembrie-05 Octombrie 2017 
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