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Hotărârea nr. 219/13.12.2017 

cu privire la aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019 

 
În temeiul Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 394/05.12.2017 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, anul universitar 2018-2019; 

Conform art. 142 alin 2, a art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 
și completată, a art. 39 alin 12 lit. a) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16, lit. a) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019, 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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METODOLOGIE 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

Prezenta metodologie a fost publicată în data de ……….. 

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

licenţă în Academia de Studii Economice din Bucureşti au la bază următoarele acte normative: 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Hotărârea nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2017 - 2018; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar 

şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de 

recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice. 

 OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

sistemul naţional de învăţământ; 

 OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat; 

 OMEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata 

taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate; 

 OMEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

 OMENCŞ nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul 

stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior 

de stat şi particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 

2016-2017 

 OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini 

din state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a 

cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu 

domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din 

România; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;  

 Adresa MEN cu numărul 123 GP din 07.04.2017 privind repartizarea cifrei de şcolarizare 
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finanţată de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în 

vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018; 

 Adresa MEN cu numărul 129 GP din 11.04.2017, privind suplimentarea cifrei de şcolarizare 

finanţată de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în 

vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018; 

 Adresa MEN cu numărul 657 din 11.04.2017 privind repartizarea cifrei de şcolarizare 

finanţată de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, la studii universitare de licenţă, 

masterat şi doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) este o universitate de cercetare avansată 

şi educaţie – conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării 

universităţilor - căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 

i-a conferit în anul 2013 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale, 

şi are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS pentru care are dreptul să 

organizeze concurs de admitere în ramurile Ştiinţe economice, Ştiinţe administrative, Sociologie şi 

Filologie. 

 

Capitolul I 

Prevederi generale privind organizarea admiterii 

 

Art. 1 Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei ani), masterat (doi ani) şi doctorat 

(trei ani). În ASE, studiile universitare de licenţă se desfăşoară atât la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, cât şi la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor 

egală, de trei ani.  

Art. 2 La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în 

regim cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă sunt doar locuri în 

regim cu taxă. La solicitarea candidaţilor proveniţi din centrele de plasament, ASE poate 

susţine din venituri proprii trei taxe de şcolarizare, dacă aceştia se regăsesc pe listele 

candidaţilor declaraţi admişi la forma de finanţare cu taxă.  

Art. 3 La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau 

echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, cu condiţia ca acesta să fie acreditat conform 

legii, absolvenţi apţi pentru profilul la care candidează, fără nici o discriminare, asigurându-

se deplina egalitate de șanse persoanelor cu handicap. 

a) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru 

cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii altor state membre 

ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), 

recunoscută.  

b) Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sau de cetăţenii 

români în străinătate sau în cadrul unor instituţii de învăţământ străine aflate pe teritoriul 

României este de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale (informaţii suplimentare: http://www.cnred.edu.ro). 

c) La concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă cu predare în 

limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru 

limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

http://www.cnred.edu.ro/
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d) Candidaţii care au fost exmatriculaţi pentru fraudă de la studiile universitare de licenţă, 

organizate în cadrul ASE, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe 

locuri cu taxă. 

Art. 4 Studiile universitare de licenţă organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă 

redusă şi la distanţă se desfăşoară în cadrul facultăţilor. Numărul locurilor finanţate de la buget 

şi cele cu taxă pentru fiecare program de studii este prezentat în Anexele 3 şi 4. 

Art. 5 (1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu 

priorităţile precizate de candidat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru 

anul universitar 2018-2019. 

 (2) Candidaţii vor depune eseul motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti și a programului de studii (prima opțiune), care va fi evaluat 

prin calificativul admis/respins (Anexa 9), având în vedere următoarele precizări: 

a) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limba română vor redacta eseul 

motivaţional în limba română; 

b) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limbă străină vor redacta eseul 

motivaţional în limba străină în care se vor desfăşura programele de studii respective;  

c) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limbă străină şi programe 

organizate în limba română, vor redacta două eseuri motivaţionale (unul în limba engleză, 

franceză sau germană – în funcţie de limba de studii în care se va desfăşura programul de 

studii pentru care a optat şi unul în limba română); 

d) Candidaţii care optează pentru programul de studii universitare de licenţă Limbi 

moderne aplicate vor redacta un eseu motivaţional în limba A (limba română) și unul în 

limba C (limba franceză). 

În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” la eseul motivaţional, acesta pierde 

posibilitatea admiterii la programul de licenţă care are aceeaşi limbă de predare cu cea în care 

a fost redactat eseul. 

 (3) Candidaţii care optează pentru programele de studii organizate în limbi străine vor susţine 

o probă scrisă de competenţă lingvistică sub formă de test grilă, iar cei care optează pentru 

programul de studii universitare de licenţă Limbi moderne aplicate, vor susține proba scrisă 

la limba engleză. 

(4) Candidaţii care optează pentru programele de studii cu predare în limba română și care nu 

au depus, la dosarul de înscriere, acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ din 

România sau din străinătate cu predare în limba română, vor susţine o proba scrisă de 

competenţă lingvistică la limba română. Fac excepție de la această regulă candidații ale căror 

competențe lingvistice de comunicare în limba română sunt atestate de probele de la examenul 

de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau de un certificat de competenţă pentru limba 

română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  

 (5) La testul de competenţă lingvistică, vor avea dreptul să participe doar candidaţii care au 

obţinut calificativul admis la eseul motivaţional redactat în limba în care se organizează 

programul de studii respectiv. Testul de competenţă lingvistică este eliminatoriu pentru 

opţiunea referitoare la programele respective de studii. Proba scrisăconţine 30 de întrebări 

care au o singură variantă de răspuns corectă, este notată cu puncte de la 100 la 10 şi se 

evaluează prin calificativul admis/respins. Pentru obţinerea calificativului „admis” este 

necesară acumularea a minimum 50 de puncte; în caz contrar se obține calificativul „respins”, 

iar candidatul pierde posibilitatea admiterii la programul de licenţă pentru care a susținut testul 
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de competență lingvistică. Tematica probei scrise de competenţă lingvistică este prezentată în 

Anexa 6. Durata probei scrise este de două ore. 

 (6) Un candidat poate opta pentru testarea la limba română sau la o limbă străină sau la ambele, 

după caz.  

Art. 6 După finalizarea procedurii de stabilire a rezultatelor concursului de admitere, pe listele 

candidaţilor admişi nu sunt permise modificări, adăugiri etc. 

Art. 7 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de 

admitere a ASE şi a comisiilor de înscriere, care răspund pentru aplicarea prezentei 

metodologii.  

Art. 8 În ASE sunt două sisteme distincte de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă: 

unul pentru programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă și al doilea 

pentru programele cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Un candidat care doreşte să se înscrie la 

cele trei forme de învăţământ are două înregistrări la concursul de admitere din ASE. 

Art. 9 În cazul în care în prima sesiune de admitere (sesiunea iulie) nu sunt ocupate locurile scoase 

la concurs, Comisia Centrală de admitere a ASE poate decide organizarea unei noi sesiuni a 

concursului de admitere.  

Art. 10 Candidaţii care sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a 

învăţământului superior, pot urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă, dacă sunt 

satisfăcute cerinţele admiterii, astfel: 

 dacă primul program a fost urmat cu finanţare de la buget, cel de-al doilea program va fi cu 

taxă;  

 dacă primul program a fost urmat cu taxă, cel de-al doilea program poate fi urmat cu 

finanţare de la buget sau cu taxă. 

Art. 11 Candidaţii care sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, au absolvit studiile de licenţă 

în regim de finanţare de la buget sau au fost susţinuţi financiar de la buget pe o anumită 

perioadă, au obligaţia să declare acest lucru la înscriere şi pot candida doar pentru locurile 

cu taxă. Un candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program 

de studii universitare, aferent unei durate normale de studii. Excepţie fac olimpicii 

internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 18, litera b) din prezenta metodologie. 

Redistribuirea locurilor finanţate de la buget se va face după primul semestru al anului I şi 

după fiecare an de studii, pe baza rezultatelor profesionale, conform Regulamentului ASE 

privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.  

Art. 12 Anul I la forma de învăţământ cu frecvenţă, din ASE, poate fi urmat la o singură facultate. 

Anul I la a doua facultate din ASE poate fi urmat numai la învăţământul cu frecvenţă redusă 

sau la distanţă (în cazul în care candidaţii au fost admişi la această formă de învăţământ). 

Excepţie fac olimpicii internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 18, litera b) din prezenta 

metodologie. 

Art. 13 Prin reglementări ale ministrului Educaţiei Naţionale, pot apărea categorii de candidaţi care 

concurează pe locuri distincte (rromi, cetăţeni din Republica Moldova, români de pretutindeni 

etc.), cu respectarea precizărilor prezentei metodologii.  

Art. 14 Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, susţinerea probelor scrise, retragere etc.) 

prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. În situaţii excepţionale, înscrierea se poate 

face şi cu procură notarială, în care obligatoriu trebuie să se specifice ordinea opţiunilor. 

Art. 15 Comisia Centrală de admitere a ASE va publica pe site-ul instituției (www.ase.ro), 

informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului de admitere. 
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Capitolul II 

Desfăşurarea concursului de admitere  

la studii universitare de licenţă cu frecvenţă 

 

Art. 16  (1) Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ 

cu frecvenţă are următoarele etape (prevăzute în Anexa 1) și anume: 

a) înscrierea la concurs; 

b) afişarea rezultatelor obţinute la evaluarea eseului motivaţional; depunerea eventualelor 

contestaţii; 

c) afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi în vederea susținerii testului de 

competență lingvistică; 

d) susţinerea testului de competenţă lingvistică; 

e) afişarea rezultatelor la testul de competenţă lingvistică; depunerea eventualelor 

contestaţii; 

f) afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor 

aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi; 

g) depunerea diplomelor de bacalaureat, în original şi/sau plata a jumătate din taxa anuală 

de şcolarizare, conform art. 20. 

h) Afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe lucuri finanțate de la buget și la taxă și 

a celor respinși. 

(2) Graficul concursului de admitere la studiile universitare de licență organizate la forma de 

învățământ cu frecvență este precizat în Anexa 1. 

Art. 17 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului respectând 

următoarele condiţii: 

(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv 

adresa de e-mail activă şi numărul de telefon, cu următoarele acte: 

a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau 

echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii în original, copii 

legalizate sau copii certificate conform cu originalul; absolvenţii care au promovat 

examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2018 vor prezenta adeverinţa care 

atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original, copie 

legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform modelului 

elaborat de minister. 

Pentru absolvenţii programelor de studii din străinătate, diploma de 

bacalaureat/adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul/adeverința de 

echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale– CNRED și dosarul de 

înscriere va fi vizat de Direcția de Relații Internaționale din cadrul ASE; 

b) eseul (eseurile) motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea ASE și a programului 

de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a 

programelor din fişa de înscriere (Anexa 9); 

c) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau 

de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la 

care candidează – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul; 

d) copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere; 

e) copia cărţii de identitate; 
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f) copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă 

este cazul); 

g) declaraţie pe propria răspundere (document ce se completează în aplicația de 

înscriere) prin care candidatul declară că: 

  (i) nu a fost exmatriculat din ASE şi prin care se angajează că: nu va beneficia 

concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul lor;  

  (ii) nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent 

de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; 

h) două fotografii ¾; 

i) bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile 

ASE. 

Actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă 

limbă decât română vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate. 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

(2) În cazul în care Comisia Centrală de admitere va decide organizarea unei noi sesiuni a 

concursului de admitere, absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

sesiunea din iulie 2018 vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat, copia legalizată 

a acesteia sau certificată conform cu originalul. Absolvenţii care au promovat examenul 

de bacalaureat în sesiunea din septembrie 2018 vor prezenta adeverinţa care atestă 

promovarea examenului național de bacalaureat, în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister. 

(3) În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor 

prevăzute la literele a), c), d) şi f), candidaţii trebuie să prezinte documentele în 

original. 

(4) Înscrierea se face o singură dată, la comisia facultăţii pentru care are prima opţiune. 

Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de la calculator, cu datele personale, 

ordinea opţiunilor, precum şi alte date care vor avea importanţă în timpul concursului 

de admitere şi la înmatricularea în anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa 

de înscriere este semnată de candidat. Un exemplar rămâne la dosar, iar pe al doilea îl 

primeşte candidatul. 

(5) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, 

la comisia la care s-a făcut înscrierea. 

(6) La înscriere, se precizează, priorităţi pentru programele de studii şi pentru forma de 

finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa 5. 

(7) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile și ordinea acestora nu pot fi modificate. 

(8) Informaţii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni ai ţărilor Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se prezintă în 

Anexa 7, iar pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene se prezintă în Anexa 8 a 

prezentei metodologii. 

(9) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa numărul candidaţilor înscrişi zilnic, pe 

toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate şi program de studii. 

Art. 18 Înscrierea candidaţilor olimpici naţionali şi internaţionali: 

a) Candidaţii olimpici naţionali şi internaţionali participă la concursul de admitere în 

aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special alocate 

acestora, conform ofertei educaţionale aprobată de Senatul ASE. Lista nominală a elevilor 
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şi studenţilor care pot beneficia de prevederile prezentului articol se aprobă prin ordin al 

ministrului Educaţiei Naţionale. 

b) Candidaţii care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studiu (2016-2017, 2017-2018) 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi cei care au obţinut premiul întâi sau 

medalia de aur în unul din ultimii patru ani (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018) la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma două programe din aceeaşi facultate 

sau din facultăţi sau instituţii diferite fără taxe de şcolarizare, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 

cercetare, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) Candidaţii olimpici naţionali sau internaţionali, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la  

lit. b) candidează pe locurile de la buget, special alocate.  

i. Ierarhizarea şi departajarea acestora, pe locurile de la buget special alocate, se fac 

conform art. 19, din prezenta metodologie; 

ii. În cazul în care numărul candidaţilor olimpici este mai mare decât numărul locurilor 

de la buget special alocate, candidaţii care nu au fost repartizaţi pe aceste locuri, vor 

candida pe locurile de la buget alocate celorlalți candidaţi români, conform opţiunilor 

din fişa de înscriere; 

iii. Candidaţii olimpici internaţionali şi naţionali pot candida şi pe locurile cu taxă, în 

aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de înscriere. 

d) Candidaţii olimpici internaţionali sau naţionali care beneficiază de prevederile art. 26 lit. 

a) şi b) trebuie să prezinte la înscriere şi diploma care atestă obţinerea distincţiei, în 

original.  

e) Prevederile prezentului articol se aplică inclusiv olimpicilor internaţionali care doresc să 

fie admişi la a doua facultate, pe locuri finanţate de la buget. 

f) În cazul în care numărul candidaţilor olimpici internaţionali şi naţionali pe locurile special 

alocate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul 

motivaţional este mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, după etapa de afişare 

a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere decide redistribuirea 

locurilor rămase neocupate. 

g) Candidaţii olimpici, declaraţi admişi, pot beneficia şi de alte avantaje oferite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

Art. 19 Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată 

între media obţinută la examenul de bacalaureat cu 70% şi media anilor de studii cu 30%. 

Art. 20 (1) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, în 

vederea repartizării pe programe, se face în funcţie de media generală de admitere şi în 

ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere. Un candidat va fi repartizat 

la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, 

indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac olimpicii internaţionali care 

îndeplinesc cerinţele art. 18, litera b) din prezenta metodologie.  

(2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a 

ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-

se, în ordine, următoarele criterii: 

1. media anilor de studii din liceu; 
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2. nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la 

examenul de bacalaureat. 

(3) În urma acestei etape se vor afișa listele cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de 

la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi. Lista candidaţilor în 

aşteptare conţine candidaţii care întrunesc condiţiile de admitere pentru cel puţin una 

dintre opţiunile formulate, nu au obţinut un loc în prima etapă de afişare a rezultatelor, 

dar îl pot obţine după încheierea etapei de depunere a diplomei de bacalaureat şi/sau 

plata primei jumătăţi din taxa anuală de şcolarizare conform Art.21. 

Art. 21 (1) Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face prin:  

a) Depunerea diplomelor de bacalaureat, în original, de către candidaţii care vor să fie 

admişi pe locuri finanţate de la buget, inclusiv de cei repartizaţi la taxă sau cei care 

sunt în aşteptare, dacă au optat pentru forma de finanţare de la buget. 

b) Plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare de către candidaţii care vor să 

concureze la taxă, inclusiv de cei repartizaţi la buget sau cei care sunt în aşteptare, 

dacă au optat pentru forma de finanţare cu taxă. 

c) Depunerea diplomelor de bacalaureat, în original şi plata a jumătate din taxa anuală 

de şcolarizare de către candidaţii care doresc să candideze fie pe locurile finanţate de 

la buget, fie la taxă, inclusiv de cei aflaţi în aşteptare, dacă au optat pentru ambele 

forme de finanţare. În toate situaţiile, opţiunile iniţiale se păstrează; 

d)  Olimpicii internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 18, litera b) din prezenta 

metodologie şi au fost declaraţi repartizaţi la două programe de studii, confirmă 

locurile de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la comisia care 

a reprezentat opţiunea superioară şi adeverinţa din care reiese depunerea diplomei de 

bacalaureat în original, la comisia care a reprezentat opţiunea inferioară. 

(2) În situaţii excepţionale, în cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, 

Comisia Centrală de admitere poate aproba confirmarea locului de la buget cu documentele 

justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui 

duplicat al diplomei de bacalaureat (declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la 

notariat, anunţul din Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, 

adresa din partea liceului absolvit din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare 

privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacalaureat şi adeverinţa în original, din care 

să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat). De asemenea, candidatul declarat 

admis trebuie să dea o declaraţie din care să rezulte că va depune diploma de bacalaureat în 

original până la începutul anului universitar 2018-2019. În caz contrar, candidatul trebuie să 

achite jumătate din taxa de școlarizare, urmând a fi înmatriculat pe locurile cu taxă. 

 (3) Candidaţii care nu depun diplomele de bacalaureat în original pentru ocuparea locului de 

la buget şi care nu plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare, pentru ocuparea locului de 

la taxă, sunt declarați respinși. 

(4) Taxa de şcolarizare se va plăti numai la casieriile ASE. 

Art. 22 După confirmarea locurilor conform art. 21, un candidat poate fi declarat admis la un program 

de studii universitare care, de regulă, a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a 

fost repartizat în prima etapă de afişare. 

Art. 23 Un candidat declarat admis/repartizat pe locurile finanţate de la buget sau la taxă – se găseşte 

afişat pe o singură listă, la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură 

formă de finanţare. Lista candidaţilor respinşi conţine candidaţii care nu întrunesc condiţiile 
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de admitere pentru niciuna dintre opţiunile formulate. Pe liste vor fi precizate data şi ora 

când au fost publicate. 

Art. 24 Candidaţii care au fost în aşteptare, care au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare 

pentru a candida pe locurile cu taxă şi care, în această sesiune de admitere, nu au fost admişi, 

pot solicita, în scris, prin cerere depusă la Registratura ASE, restituirea integrală a sumei 

plătite sau transferul ei pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă 

(dacă s-au înscris la concursul de admitere pentru această formă de învăţământ). 

Art. 25 Candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget li se restituie integral, la cerere şi conform 

prevederilor legale, taxa de şcolarizare plătită. 

Art. 26 Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concursul 

de admitere se restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi 

necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare, în timpul programului de lucru cu 

publicul stabilit de universitate, de către: 

.  a) Arhiva ASE în cazul candidaților respinși; 

  b) secretariatul facultății care gestionează programul de studii la care a fost declarat 

admis, în cazul candidaților care renunță la locul obținut prin concurs. 

Art. 27 În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, un candidat 

declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea dosarului, locul ocupat de 

acesta va fi redistribuit primului candidat declarat admis pe locurile finanţate prin taxe de 

şcolarizare, care a avut opţiune de loc finanţat de la buget pentru programul de studii la care 

a fost declarat admis şi are dreptul să beneficieze de finanţare de la bugetul de stat. În cazul 

în care la programul mai sus menţionat nu există astfel de candidaţi, locul rămas disponibil 

va fi redistribuit către alte programe, cu aprobarea Consiliului de administraţie. 

 

 

Capitolul III 

Desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă,  

formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă  

 

Art. 28 (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu 

frecvenţă redusă şi la distanţă, se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, 

calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat cu 70% şi 

media anilor de studii cu 30%. 

(2) Toţi candidaţii vor depune un eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care va fi evaluat prin calificativul 

admis/respins (Anexa 9). 

Art. 29 Admiterea la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă are două etape: 

 etapa iulie-august 2018, când se candidează pe locurile precizate în Anexa 4 la prezenta 

metodologie. 

 etapa septembrie 2018, când se candidează pe locurile rămase neocupate în etapa iulie-

august. În această etapă concurează candidaţii înscrişi care au achitat jumătate din taxa 

anuală de şcolarizare în această etapă. 

Art. 30 Graficul desfăşurării admiterii este prezentat în Anexa 2. 

Art. 31 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv 

adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:  
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a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau 

echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original, copii 

legalizate sau copii certificate conform cu originalul; absolvenţii care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2018 vor prezenta 

adeverinţa care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în 

original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform 

modelului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Pentru absolvenţii programelor de studii din străinătate, diploma de bacalaureat / 

adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul / adeverința de echivalare emis de 

Ministerul Educaţiei Naționale – CNRED. 

b) eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea programului de studii (prima 

opțiune) și a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Anexa 9); 

c) adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau 

de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la 

care candidează – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul; 

d) copia cărţii de identitate; 

e) copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere; 

f) copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie 

(dacă este cazul); 

g) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va urma 

simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi 

forma de finanţare ale acestora; 

h) două fotografii ¾; 

i) bonul valoric reprezentând taxa de înscriere plătită la una dintre casieriile ASE. 

Actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă 

limbă decât română vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate. 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

(2) Candidaţii care s-au înscris, în prealabil, la concursul de admitere la studii universitare 

de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, pot prezenta la înscriere un dosar plic şi fişa de înscriere, în 

original (comisia de înscriere va păstra doar o copie a acesteia). 

(3) În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor 

prevăzute la literele a), c), e) şi f), candidaţii trebuie să prezinte documentele în 

original; 

(4) Înscrierea va fi asistată de calculator. Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de 

la calculator (în 2 exemplare) cu datele personale, opţiunile privind ordinea domeniilor 

de licenţă, a facultăţilor la care doreşte să se înscrie şi alte date care sunt relevante în 

timpul concursului de admitere şi pentru înmatricularea în anul I. După verificarea 

corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de candidat şi un exemplar rămâne 

la dosar. 

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile şi ordinea acestora precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

(6) Comisia de înscriere la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă va afişa numărul 

candidaţilor înscrişi zilnic, pe întreaga perioadă aferentă înscrierilor.  

Art. 32 Desfăşurarea etapei iulie 2018: 
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(1) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, se face 

în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în 

fişa de înscriere. Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de 

studii, indiferent de numărul opţiunilor sale. 

(2) Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional:  

- candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să 

sesizeze comisia de înscriere la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă despre 

eventualele neconcordanţe cu datele reale.  

(3) Confirmarea opţiunii de a ocupa un loc la concursul de admitere: 

 pentru a-şi confirma locurile pe care au fost repartizați la concursul de admitere, 

candidaţii trebuie să plătească jumătate din taxa anuală de şcolarizare, conform 

graficului prezentat în Anexa 2. Candidaţii care nu plătesc, vor fi declarați respinși. 

 jumătate din taxa anuală de şcolarizare se plăteşte la casieriile ASE din Bucureşti. 

Activitatea este asistată de calculator, cu actualizări corespunzătoare în baza de date. 

(4) Ierarhizarea candidaţilor pe facultăţi se face astfel: 

a) La ierarhizare vor fi luaţi în considerare numai candidaţii care şi-au păstrat dosarul 

de înscriere la ASE şi au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare.  

b) Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de admitere şi de 

ordinea opţiunilor exprimată de candidat în fişa de înscriere. 

c) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctajul general egal cu cel al ultimului 

admis, departajarea se va face după următoarele criterii: 

1. media anilor de studii de la liceu; 

2. nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la 

examenul de bacalaureat. 

d) Locul obținut în această etapă este garantat, atât timp cât candidatul nu depune cerere 

de renunţare şi sunt respectate cerinţele prezentei metodologii. 

(5) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de 

admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa 2. 

(6) Un candidat se regăseşte admis la o singură facultate. 

Art. 33 Desfăşurarea etapei septembrie 2018: 

a) În etapa din septembrie 2018 se va concura pe locurile rămase disponibile din etapa 

iulie-august 2018. 

b) La înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul conform art. 31, precum şi dovada plăţii a 

½ din taxa anuală de şcolarizare. Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat 

în sesiunea din iulie 2018 vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat, copia 

legalizată a acesteia sau certificată conform cu originalul. Absolvenţii care au promovat 

examenul de bacalaureat în sesiunea din septembrie 2018 vor prezenta adeverinţa care 

atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original, copie legalizată sau 

copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister. 

c) Taxa anuală de şcolarizare se plăteşte doar la casieriile ASE din Bucureşti. 

d) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de 

admitere a ASE, se fac publice conform graficului prezentat în Anexa 2. 
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Capitolul IV 

Înmatricularea în anul I 

 

Art. 34 În prima zi lucrătoare a lunii octombrie, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, pentru 

anul universitar 2018-2019, prin decizia rectorului. Candidaţii declaraţi admişi trebuie să 

semneze contractul de studii, conform graficului din Anexa 1, respectiv cel din Anexa 2.  

Art. 35 Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează după semestrul I al primului 

an de studii şi după fiecare an de studii, în funcţie de performanţele universitare şi în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licenţă. 

Art. 36 În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi 

admişi, cu finanţare de la buget  sau la taxă. 

Art. 37 Bursele, ajutoarele materiale şi alte facilităţi se acordă în conformitate cu prevederile legale. 

ASE oferă candidaţilor admişi cazare în limita locurilor disponibile, în funcţie de 

performanţele profesionale. 

Art. 38 La înmatriculare, candidaţii admişi la taxă vor prezenta: 

 diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) sau  

 copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) / şi adeverinţă de la o 

altă universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva 

universitate. 

Art. 39 Candidaţii admişi pe locurile finanţate prin taxe de şcolarizare, care au beneficiat anterior de 

finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă, trebuie să declare 

acest lucru, urmând ca în ASE să beneficieze de o astfel de finanţare numai pentru anii 

diferenţă faţă de trei (durata normală de studii în ASE). Toţi studenţii de la taxă, care doresc 

să candideze pentru obţinerea locurilor finanţate de la buget prin redistribuire, trebuie să aibă 

depusă la dosarul personal, aflat la facultate, diploma de bacalaureat în original, până la 

începutul anului universitar 2018-2019. 

 

Capitolul V 

Prevederi referitoare la taxa de înscriere 

la concursul de admitere şi la taxele de şcolarizare 

 

Art. 40 Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt prezentate în Metodologia privind taxele 

percepute în A.S.E. 

Art. 41 Pot fi scutiţi de plata taxei de înscriere, o singură dată pe an, numai pentru primele două 

opţiuni şi pentru o singură formă de învăţământ, următorii candidaţi: 

 orfanii de ambii părinţi; 

 tinerii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; 

 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate; 

 angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora; 

 copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE 

 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ 

 copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. 



 14 

Art. 42 Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor în original 

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. 43 Taxele se plătesc la casieriile ASE. Candidaţii trebuie să prezinte bonul valoric/bonurile 

valorice, reprezentând taxa de înscriere la concursul de admitere, la comisia de înscriere. 

Plata taxei de şcolarizare se consemnează automat în baza de date şi chitanţa corespunzătoare 

rămâne la candidat, fără a fi necesară comunicarea plăţii către comisia de înscriere. 

 

Capitolul VI 

Dispoziţii finale 
 

Art. 44 În cazul în care după etapa de înscriere se înregistrează un număr de candidaţi mai mic decât 

75, la programele de la forma de învăţământ cu frecvenţă, comisia centrală de admitere, pe 

baza unor calcule de rentabilitate, va decide menţinerea/anularea programului şi, dacă este 

cazul, redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat repartizate programului anulat, 

către celelalte programe de studii. De aceea, se recomandă ca un candidat să depună mai 

multe opţiuni. În cazul în care numărul locurilor ocupate este mai mic decât cel ofertat, 

Comisia centrală de admitere poate acorda candidaţilor, care au achitat taxa de şcolarizare, 

posibilitatea să opteze pentru unul dintre programele de studii pentru care au rămas locuri 

disponibile, cu condiția să fi susținut testul de competență lingvistică (dacă este cazul). 

Art. 45 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă – din partea candidaţilor – 

a prezentei metodologii. 

Art. 46 Eventualele contestaţii cu privire la concursul de admitere se depun la registratură, conform 

graficelor din Anexele 1 și 2 şi sunt soluționate de Comisia Centrală de admitere a ASE. 

Art. 47 După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise transferuri. 

Art. 48 Academia de Studii Economice din Bucureşti semnează cu fiecare student înmatriculat un 

contract de studii universitare, în conformitate cu Anexa 1 şi cu prevederile Regulamentului 

privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.  

Art. 49 Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera adeverinţe 

care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, nefiind înmatriculaţi. Pot fi eliberate, la 

cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii. 

Art. 50 Finanţarea studenţilor: 

a) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru 

fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. Excepţie fac olimpicii internaţionali 

care îndeplinesc cerinţele art. 18, litera b) din prezenta metodologie. Depăşirea duratei 

învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.  

b) Un student poate urma în acelaşi timp un singur program de pregătire finanţat de la buget, 

indiferent de nivelul său – licenţă, masterat sau doctorat. 

Art. 51 În cazul în care un candidat declarat admis la forma de finanţare cu taxă solicită retragerea 

de la studii înainte de înmatriculare, taxa de şcolarizare achitată în vederea confirmării 

locului obţinut prin concurs, se va restitui integral. 

Art. 52 Un student poate urma simultan maximum două programe de studii universitare, indiferent 

de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestora. 

Art. 53 După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii programelor de studii din 

cadrul domeniilor de licenţă: Administrarea afacerilor, Cibernetică, statistică şi informatică 

economică, Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, 
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Management şi Marketing obţin titlul de „Licenţiat în ştiinţe economice”, cei din cadrul 

domeniului de licenţă Ştiinţe administrative obţin titlul de „Licenţiat în ştiinţe 

administrative”, cei din cadrul domeniului de licenţă Limbi moderne aplicate obţin titlul 

„Licenţiat în limbi moderne aplicate”, iar cei din cadrul domeniului de licenţă Sociologie, 

obţin titlul de „Licenţiat în sociologie”. 

Art. 54 După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se conferă Diploma 

de licenţă. Pe aceasta sunt menţionate toate informaţiile necesare pentru a descrie programul 

de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut. 

Art. 55 În cazul în care ministerul de resort nu va publica în timp util numărul de locuri subvenţionate 

de la buget, Comisia centrală de admitere a ASE va amâna delimitarea dintre finanţarea de 

la buget şi cea cu taxă, reprogramând activităţile legate de confirmarea locurilor pe cele două 

categorii. 

Art. 56 Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte 

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă, precum şi 

celelalte regulamente ale ASE. 

 

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

București din data de 13 Decembrie 2017. 

 

Preşedinte Senat,       Rector, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase      Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Anexa 1 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,  

forma de învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2018-2019 

 

ETAPA iulie 2018 

Înscrieri 

11-13 (Mi-V) iulie  

(800-1600) 

14 (S) iulie  

(800- 1400) 

16 (L) iulie  

(800-1600) 

Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional 16 (L) iulie  

Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul motivaţional, 

între orele 0800-1200 şi afişarea rezultatelor acestora 

17 (Ma) iulie  

Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor care vor susţine testul de 

competenţă lingvistică 
17 (Ma) iulie  

Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la 

programele cu predare în limbi străine şi la programul de studii Limbi 

moderne aplicate: 

 ora 800-900: intrarea candidaţilor în săli 

 ora 930-1130: susţinerea testului de competenţă lingvistică 

 

Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvisticăx 

 

 

 

 

 

18 (Mi) iulie  

Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la 

programele cu predare în limba românăx:  

 ora 1230-1330: intrarea candidaţilor în săli 

 ora 1400-1600: susţinerea testului de competenţă lingvistică 

Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică. 

 

Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de competenţă 

lingvistică, între orele 0800-1200 şi afişarea rezultatelor acestora 

19 (J) iulie  

Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, 

la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare 
19 (J) iulie  

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi/sau plata a jumătate 

din taxa anuală de şcolarizare, între orele 0800-1700 

20 (V) şi 23-24 (L-Ma) 

iulie  

Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la 

buget şi taxă şi a celor respinşi 
25 (Mi) iulie  

Restituirea dosarelor, la cerere:xx 26 (J) iulie  

(900-1400) 

Înmatricularea în anul I 01 octombrie 2018 

Semnarea contractelor de studii 
01-19 octombrie 2018 

xNumai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin 

probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă 

pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
xx În ziua în care are loc afişarea finală, nu se restituie dosare. 
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Anexa 2 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă,  

formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, anul universitar 2018-2019  

ETAPA iulie-august 2018  

 Înscrieri 

11-13 iulie (800-1600) (Mi-V) 

16-20 iulie (800-1600) (L-V) 

 Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional. 20 iulie (V) 

 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul 

motivaţional, între orele 0800-1200   şi afişarea rezultatelor 

acestora. 

 Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor care vor susţine 

testul de competenţă lingvistică. 

21 iulie (S)  

 Susţinerea testului de competenţă lingvisticăx:  

 ora 800-900: intrarea candidaţilor în săli 

 ora 930-1130: susţinerea testului de competenţă lingvistică 

 Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică 

23 iulie (L) 

 Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul 

de competenţă lingvistică, între orele 0800-1200 şi afişarea 

rezultatelor acestora 

 Afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locurile scoase la 

concurs. 

24 iulie (Ma)   

 Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare.   25 – 26 iulie (Mi – J) 

(800-1700) 

 Afişarea listelor candidaţilor declaraţi admişi 27 iulie (V)  

 Restituirea dosarelor, la cererexx 30 iulie (L) - (900-1400) 

 Înmatricularea în anul I 01 octombrie 

 Semnarea contractelor de studii 01-19 octombrie 2018 

 xNumai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin 

probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă 

pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
xx În ziua în care are loc afişarea finală, nu se restituie dosare. 
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1 Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 200 102 1 0 0 0 0 0 0 63 0 30 0 196 4

2 Administrarea afacerilor (în limba franceză) IF 100 34 1 0 0 0 0 0 0 24 0 30 0 95 5

3 Administrarea afacerilor (în limba germană) IF 100 34 1 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 95 5

4 Administraţie publică [1] IF 350 134 1 1 8 0 0 1 0 193 2 5 0 345 5

5 Resurse umane [2] IF 120 43 1 1 0 0 0 1 0 74 0 0 0 120 0

6
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi managementul calităţii
IF 500 199 1 2 0 0 0 1 0 287 2 3 0 495 5

7

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi managementul calităţii 

(în limba engleză)

IF 100 51 1 0 0 0 0 0 0 23 0 20 0 95 5

8 Cibernetică economică IF 220 130 1 1 3 0 1 0 0 79 2 0 0 217 3

9 Informatică economică IF 300 199 1 2 10 0 1 0 0 77 2 3 0 295 5

10 Informatică economică (în limba engleză) IF 100 70 1 0 0 0 0 0 0 11 0 15 0 97 3

11 Statistică şi previziune economică IF 100 55 1 2 0 0 0 0 0 42 0 0 0 100 0

12 Contabilitate şi informatică de gestiune IF 550 230 1 2 3 1 1 1 0 299 2 3 0 543 7

13
Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba 

engleză)
IF 125 39 1 0 0 0 0 0 0 60 0 20 0 120 5

14
Economie Teoretică 

şi Aplicată
Economie şi comunicare economică în afaceri IF 300 166 1 2 5 0 1 1 0 107 2 5 0 290 10

15

Economie 

Agroalimentară şi a 

Mediului

Economie agroalimentară şi a mediului IF 375 186 1 1 0 0 0 1 0 179 2 0 0 370 5

16 Finanţe şi bănci IF 500 223 1 4 14 4 3 1 0 230 5 5 0 490 10

17 Finanţe şi bănci (în limba engleză) IF 100 39 1 0 0 0 0 0 0 35 0 20 0 95 5

18 Management IF 600 211 1 2 15 1 0 1 0 346 5 3 0 585 15

19 Management (în limba engleză) IF 100 49 1 0 0 0 0 0 0 25 0 20 0 95 5

20 Marketing IF 450 191 1 1 8 1 1 0 0 235 2 5 0 445 5

21 Marketing (în limba engleză) IF 100 49 1 0 0 0 0 0 0 27 0 20 0 97 3

22 Economie şi afaceri internaţionale IF 460 186 1 2 14 5 2 0 0 235 5 5 0 455 5

23
Economie şi afaceri internaţionale (în limba 

engleză)
IF 125 58 1 0 0 0 0 0 0 41 0 20 0 120 5

24 Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) [3] IF 100 44 1 1 0 0 0 0 0 44 0 5 0 95 5

6,075 2,722 24 24 80 12 10 8 0 2,793 31 237 0 5,950 125

Anexa 3

Management

Marketing

Relaţii Economice 

Internaţionale

TOTAL ASE

** Oferta educaţională actualizată va fi afişată după repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019, de către MEN

TAXĂ
Cifra totală 

de 

şcolarizare 
Romi

Români de 

pretutindeni, cu 

bursă

Români de 

pretutindeni 

CPV 

Non-UE

CPL Non-

UE

Români de 

pretutindeni, 

fără bursă

Absolvenţi ai 

anului pregătitor 

organizat în ASE

Non-UE, 

fără bursă, 

fără taxă

Nr. 

crt.
Facultatea

Specializarea/ Programul de studii 

universitare de licenţă 

Forma de 

învăţământ

Număr maxim 

de studenţi 

care pot fi 

şcolarizaţi 

Administraţie şi 

Management Public

Cibernetică, Statistică 

şi Informatică 

Economică 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de 

Valori

Non-

UE, cu 

bursă

Business şi Turism 

Diferenţa 

Capacitate-

Cifră

Cifra de şcolarizare PROPUSĂ** pentru anul universitar 2018-2019 - 

studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă

BUGET

Olimpici*
Români, 

UE, SEE

Români, 

UE, SEE

[1] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative”

[2] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Sociologie”

[3] Program de studii aflat în domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate”

* În cazul în care numărul de candidaţi olimpici internaţionali şi naţionali pe locurile special alocate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de 

afişare a rezultatelor la eseul motivaţional, comisia centrală de admitere poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate

Administrarea 

Afacerilor, cu predare 

în limbi străine
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1

Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

Economică 

Informatică economică ID 125 0 0 0 0 0 0 0 119 1 0 0 120

2
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 
ID 150 0 0 0 0 0 0 0 139 1 0 0 140

3
Contabilitate şi informatică 

de gestiune (la Deva)
ID 75 0 0 0 0 0 0 0 74 1 0 0 75

4 Finanţe şi bănci ID 100 0 0 0 0 0 0 0 94 1 0 0 95

5 Finanţe şi bănci (la Buzău) ID 50 0 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0 50

6 Management ID 100 0 0 0 0 0 0 0 89 1 0 0 90

7
Management (la Piatra 

Neamţ)
ID 50 0 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0 50

8 Management (la Deva) ID 75 0 0 0 0 0 0 0 74 1 0 0 75

9 Marketing IFR 100 0 0 0 0 0 0 0 89 1 0 0 90

10 Marketing ID 125 0 0 0 0 0 0 0 114 1 0 0 115

950 0 0 0 0 0 0 0 890 10 0 0 900

Cifra totală 

de 

şcolarizare

Non-UE, 

cu bursă

Non-UE, 

fără bursă, 

fără taxă

BUGET

Anexa 4

Cifra de şcolarizare PROPUSĂ pentru anul universitar 2018-2019 - studii universitare de licenţă, 

formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Români, 

UE, SEE
Romi

Români de 

pretutindeni, 

cu bursă

Români de 

pretutindeni, 

fără bursă

Absolvenţi ai 

anului 

pregătitor 

organizat în 

ASE

Români de 

pretutindeni

TOTAL

CPL 

Non-

UE

Români, 

UE, SEE

CPV 

Non-

UE

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de 

Valori

Management

Marketing

Nr. 

Crt.
Facultatea

Specializarea/ Programul de studii 

universitare de licenţă 

Forma de 

învăţământ

Număr maxim 

de studenţi care 

pot f i 

şcolarizaţi 

TAXĂ
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Anexa 5 

 

Codificarea opţiunilor 

Nr. crt. Facultatea  
Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică 

de desfăşurare şi limba de predare) 

Forma  

de 

finanţare 

Cod 

1 

Administrarea 

Afacerilor, cu predare  

în limbi străine 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)  Buget 01 

2 Administrarea afacerilor (în limba engleză)  Taxă 02 

3 Administrarea afacerilor (în limba franceză) Buget 03 

4 Administrarea afacerilor (în limba franceză) Taxă 04 

5 Administrarea afacerilor (în limba germană) Buget 05 

6 Administrarea afacerilor (în limba germană) Taxă 06 

7 

Cibernetică, Statistică  

şi Informatică 

Economică 

Cibernetică economică  Buget 07 

8 Cibernetică economică Taxă 08 

9 Informatică economică  Buget 09 

10 Informatică economică Taxă 10 

11 Informatică economică (în limba engleză) Buget 11 

12 Informatică economică (în limba engleză) Taxă 12 

13 Statistică şi previziune  economică Buget 13 

14 Statistică şi previziune  economică Taxă 14 

15 

Business şi Turism  

(fostă Comerţ) 

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii  
Buget 15 

16 
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 
Taxă 16 

17 
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii (în limba engleză) 
Buget 17 

18 
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii (în limba engleză 
Taxă 18 

19 
Contabilitate  

şi Informatică  

de Gestiune 

Contabilitate şi informatică de gestiune Buget 19 

20 Contabilitate şi informatică de gestiune Taxă 20 

21 Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) Buget 21 

22 Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) Taxă 22 

23 Economie Teoretică  

şi Aplicată  

(fostă Economie) 

Economie şi comunicare economică în afaceri Buget 23 

24 Economie şi comunicare economică în afaceri Taxă 24 

25 Economie 

Agroalimentară  

şi a Mediului 

Economie agroalimentară şi a mediului Buget 25 

26 Economie agroalimentară şi a mediului Taxă 26 

27 

Finanţe, Asigurări, Bănci 

şi Burse de Valori 

Finanţe şi bănci  Buget 27 

28 Finanţe şi bănci Taxă 28 

29 Finanţe şi bănci (în limba engleză) Buget 29 

30 Finanţe şi bănci (în limba engleză) Taxă 30 

31 

Management 

Management Buget 31 

32 Management Taxă 32 

33 Management (în limba engleză) Buget 33 

34 Management (în limba engleză) Taxă 34 

35 

Marketing 

Marketing Buget 35 

36 Marketing Taxă 36 

37 Marketing ( în limba engleză) Buget 37 

38 Marketing ( în limba engleză) Taxă 38 

39 

Relaţii Economice 

Internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale  Buget 39 

40 Economie şi afaceri internaţionale  Taxă 40 

41 Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) Buget 41 

42 Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) Taxă 42 

43 Limbi moderne aplicate (engleză- franceză) Buget 43 

44 Limbi moderne aplicate (engleză- franceză) Taxă 44 

45 

Administraţie  

şi Management Public 

Administraţie  publică Buget 45 

46 Administraţie  publică Taxă 46 

47 Resurse umane Buget 47 

48 Resurse umane Taxă 48 
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 Anexa 6 

Tematica probei de competenţă lingvistică  

 

I. Engleză 

 

Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de 

dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Testul de limba engleză 

evaluează performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor 

de text/discurs nespecializat. 

 

Conţinuturi evaluate 

Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale 

studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente: 

1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al 

unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date). 

2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime, 

antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice. 

3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii 

despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima 

acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a 

felicita, a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a 

descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un 

eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a 

argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc. 

4. Structuri morfosintactice: 

 determinanţi: articolul hotărât şi nehotărât; omisiunea articolului; adjectivul demonstrativ; 

adjectivul posesiv; 

 substantivul: genul, pluralul regulat şi neregulat, substantive numărabile şi nenumărabile, 

substantive colective, genitivul; 

 adjectivul: comparaţia regulată şi neregulată; construcţia de tipul the more..., the more... (e.g.: 

the sooner, the better); 

 numeralul; 

 pronumele personal; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele reciproc (each 

other, one another); pronumele nehotărât (anybody etc.); pronumele relativ; funcţiile lui it; 

 verbul: verbe regulate şi neregulate, timpuri (prezentul simplu şi continuu, trecutul simplu şi 

continuu, prezentul perfect simplu şi continuu, trecutul perfect simplu şi continuu, going to, 

viitorul simplu şi continuu, viitorul perfect simplu şi continuu); verbe modale (can, may, must, 

should, ought to, need, will, would) şi echivalenţi modali; condiţionalul; gerundivul (the 

Gerund); infinitivul; subjonctivul; participiul prezent şi trecut; diateza activă şi pasivă; 

 adverbul: comparaţia; poziţia în propoziţie; 

 prepoziţia (inclusiv verbe, substantive şi adjective urmate de prepoziţii); 

 conjuncţia; 

 It is vs. There is; 
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 acordul subiect – predicat; 

 topica frazei; 

 tipuri de propoziţii: subiectivă, relativ-atributivă, completivă, circumstanţială de 

timp/cauză/scop, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă (as if/as though); 

 vorbirea directă şi indirectă; 

 corespondenţa timpurilor în vorbirea indirectă, propoziţii condiţionale şi temporale; 

 construcţii verbale: acuzativ + infinitiv; nominativ + infinitiv; have/get + complement direct + 

participiu trecut; used to + verb; be/get/become used to + Verb-ing/substantiv; it’s (about/high) 

time …; in case vs. if; I wish …/If only … . 
 

Bibliografie 

 

Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba engleză aprobate de MEN pentru 

anul şcolar 2017-2018, indiferent de nivel. 

 

II. Franceză 

 

Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de 

dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Subiectele vor avea gradul 

de dificultate corespunzător limbii a doua studiată în liceu. Testul de limba franceză evaluează 

performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor de 

text/discurs nespecializat. 

Conţinuturi evaluate 

Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale 

studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente: 

1. Să ateste capacitatea de a înţelege sensul global al unui text prin: 

 recunoaşterea şi utilizarea unor elemente şi structuri gramaticale studiate; 

 identificarea informaţiilor semnificative din text, prin exerciţii diverse (exerciţii cu alegere 

duală/multiplă/răspuns la întrebări/text lacunar etc.); 

 selectarea informaţiei relevante (desprinderea ideilor principale)/a informaţiei specifice din 

documentele curente simple, dintr-un text dat. 

2. Elemente de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime, 

antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice. 

3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii 

despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima 

acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a 

felicita/a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a 

descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un 

eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a 

argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc. 

4. Structuri morfosintactice: 

 Articolul: hotărât, nehotărât, contractat, partitiv; 

 Substantivul: gen/formarea femininului, numărul/formarea pluralului, formarea genitivului şi a 

dativului, nominalizarea; 
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 Adjectivul: acordul adjectivului calificativ (formarea femininului şi a pluralului), gradele de 

comparaţie (cazuri particulare), adjective posesive, demonstrative, nehotărâte; 

 Pronumele: personal, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, en, y. Locul 

pronumelor personale complemente directe şi indirecte, adverbiale în fraza afirmativă şi 

imperativă; 

 Adjectivul numeral (ordinal şi cardinal); 

 Verbul: modurile (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu 

prezent/trecut, gerunziu), acordul participiului trecut, diateza (activă, pasivă, reflexivă); 

 Adverbul: tipuri, grade de comparaţie, cazuri particulare; 

 Folosirea prepoziţiilor. 

5. Sintaxa propoziţiei: subiectul, inversiunea subiectului, predicatul, atributul (l’épithète, le 

complément du nom), complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale. 

6. Sintaxa frazei şi tipurile de subordonate: completivă directă, indirectă, relativă; circumstanţialele 

de timp, de loc, de cauză, de consecinţă, de scop, concesive, condiţionale; şi condiţional şi 

dubitativ, sistemul comparativ, concordanţa timpurilor la indicativ şi subjonctiv; categoriile de 

verbe şi tipurile de construcţii care cer utilizarea subjonctivului. 

7. Tipuri de fraze: declarative, imperative, exclamative, interogative (directe şi indirecte) negative, 

pasive, impersonale, emfaza. 

 

Bibliografie 

 

Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba franceză aprobate de MEN pentru 

anul şcolar 2017-2018, indiferent de nivel. 

 

III. Germană 

 

Programa de admitere nu depăşeşte – din punctul de vedere al conţinutului, al gradului de 

dificultate şi al tehnicilor de evaluare – nivelul programelor de bacalaureat. Subiectele vor avea gradul 

de dificultate corespunzător limbii a doua studiată în liceu. Testul de limba germană evaluează 

performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor de 

text/discurs nespecializat. 

 

Conţinuturi evaluate 

Conţinuturile evaluate corespund aspectelor tematice şi structurilor lexico-gramaticale 

studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente: 

1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al 

unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date). 

2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime, 

antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice. 

3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii 

despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima 

acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii), a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a 

felicita, a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a 
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descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un 

eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a 

argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc. 

4. Structuri morfosintactice: 

a. Clase: articol, substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, prepoziţii, conjuncţii. 

b. Categorii: număr, cazuri, timpuri verbale (prezent, timpuri trecute simple şi complexe, viitor), 

moduri verbale şi valorile lor (indicativ, imperativ, conjunctiv cu subtipuri şi forme 

echivalente), diateza (activ şi pasiv – pasivul cu sein şi werden). 

c. Structuri: 

 propoziţii şi fraze; tipuri de propoziţii principale (introduse prin conjuncţiile coordonatoare) 

şi subordonate (subiectivă, predicativă, completivă, relativ-atributivă, circumstanţiale de 

loc/timp/cauză/scop/mod, condiţională, concesivă, consecutivă, proporţională); 

 construcţii infinitivale (um..zu, statt…zu, ohne..zu, brauchen/haben/sein/+zu+infinitiv) şi 

participiale (cu participiul prezent şi perfect); 

 atributul dezvoltat (adjectival, participial). 

d. Procese şi relaţii: acord, transformare (de la activ la pasiv; de la vorbirea directă la cea 

indirectă), traducere dintr-o limbă în alta, topica. 

e. Formarea cuvintelor: compunere, derivare, elemente substantivate. 

 

Bibliografie 

 

Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare de limba germană aprobate de MEN pentru 

anul şcolar 2017-2018, indiferent de nivel. 

 

IV. Română 

 

 

Testul de limba română evaluează performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale 

şi morfosintactice şi al tipurilor de text/discurs nespecializat.  

Conţinuturi evaluate  

Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:  

1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al 

unui text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date).  

2. Elementele de vocabular general. Familii de cuvinte, sinonime, antonime, omonime, omofone, 

câmpuri semantice.  

3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii 

despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima 

acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a felicita, 

a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a descrie un loc, 

a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un eveniment, a comenta 

o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a argumenta/a convinge, a 

exprima o ipoteză, o opinie etc.  

4. Structuri morfosintactice:  

 articolul: hotărât şi nehotărât;  

 substantivul: genul, pluralul, declinarea;  
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 adjectivul calificativ: categorii, acordul cu substantivul, grade de comparaţie;  

 adjective posesive, demonstrative, nehotărâte;  

 numeralul: cardinal și ordinal;  

 pronumele personal; pronumele posesiv; pronumele demonstrativ; pronumele relativ; pronumele 

interogativ; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele nehotărât;  

 verbul: timpurile modurilor predicative (indicativ, condiţional-optativ, conjunctiv, imperativ) 

modurile nepredicative (infinitiv, participiu, gerunziu), acordul participiului trecut; diateza (activă, 

pasivă, reflexivă); 

 adverbul: tipuri, grade de comparaţie;  

 prepoziţii şi conjuncţii; 

5. Sintaxa propoziţiei:  

 acordul subiect – predicat;  

 subiectul, predicatul, atributul, complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale; 

6. Sintaxa frazei:  

 

 propoziţii şi fraze; tipuri de propoziţii principale (introduse prin conjuncţiile coordonatoare) şi tipuri 

de propoziţii subordonate (subiectivă, predicativă, completivă, relativ-atributivă, circumstanţiale de 

loc/timp/cauză/scop/mod, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă); 

 tipuri de fraze: declarative, imperative, exclamative, interogative, negative, pasive, impersonale; 

 topica frazei. 

 

Bibliografie  

A. Manuale 

1. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini, vol. I-II (cu CD), Editura Rolang, 

Bucureşti, 2010 

2. Platon, Elena; Sonea, Ioana; Vîlcu, Dina, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, 

Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012 

3. Pop, Liana, Limba română cu sau fără profesor. Le roumain avec ou sans professeur. Romanian 

with or without a teacher, Ediția a VI-a, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 2008 

4. Suciu, Raluca; Fazakaş, Virginia, Romanian at first sight. A textbook for beginners, Editura 

Compania, București, 2006 

5. Vasilescu, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Editura 

Universității din București, București, 2006 

 

B.  Caiete de exerciții 

1. Medrea, Anca; Platon, Elena; Sonea, Ioana; Vîlcu, Dina, Teste de limba română (A1, A2, B1, B2), 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008 

2. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini (Caiet de exerciții), Editura Rolang, 

București, 2010 

3. Elena Platon (coord.), Caiete didactice. A1+, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012 

 

Notă: se pot folosi drept bibliografie și alte manuale de limba română pentru studenţii străini care 

acoperă conţinuturile indicate mai sus. 
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Anexa 7 

 

The Bucharest University of Economic Studies (ASE) 

Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4021.319.19.10, +4.021.319.19.84 

E-mail address: international@ase.ro 

 

Registration of EU, EEA and Swiss Confederation Citizens 

 

Foreign citizens from the European Union member states, EEA countries and the Swiss 

Confederation have the right to enroll to study in Romania under the same conditions as Romanian 

citizens. 

 

I. Highschool graduation diploma or equivalent recognition by the National Centre for 

Degree Assessment and Academic Recognition  

The documents required for registering to a higher education institution must be translated into 

Romanian, legalized by a public notary and the study diplomas must be recognized by the National 

Centre for Degree Assessment and Academic Recognition (CNRED) https://new.cnred.edu.ro/cnred/. 

1. Application form  

 The standard form can be downloaded from the authority website at: 

https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-

admitere-licenta_2017.doc 

- baccalaureate diploma – certified copy 

o original diplomas issued in Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus require the Hague 

Apostille. 

o original diplomas issued in countries which have NOT ratified the Hague Apostille 

Convention must be superlegalized by: 

 the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, the 

Embassy/Consular Office of Romania in the issuing country, and the Romanian Ministry of Foreign 

Affairs, or  

 the Ministry of Education of the issuing country, the Embassy/Consular Office of the issuing 

country in Romania, and the Romanian Ministry of Foreign Affairs.  

o The certificate of the Italian baccalaureate, Spain’s "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 

Universidad, calificación Apto" and the Greek certificate of graduation of the National Examination 

for General High Schools (Panellinies Exetaseis) must bear the Hague Apostille. 

3. Transcripts of records for all years of study in secondary education (years 9/10 to 12/13) - 

copies; 

4. Photocopies of the personal identification documents:  

 passport – pages 1, 2, 3, 4 or 

 other identification document as proof of citizenship of a Member State of the European 

Union, the European Economic Area or the Swiss Confederation; 

5. All documents written in languages other than English or French must be accompanied by 

original certified translations into Romanian. Translations performed in Greece must be legalized by 

the Greek Ministry of Foreign Affairs.  

6. Proof of payment of the application processing fee: 

mailto:vlefter@ase.ro
https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2017.docB
https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2017.docB
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 the receipt / bank transfer form / postal order shall state the name of the diploma’s holder as 

person paying, precisely as given on the document; 

 the application processing fee is 50 lei. 

 

 The fees are payable in Lei at the CNRED Cashier’s Office (working hours: Mondays to 

Thursdays, between 9:00-12:00 and 13:00-15:00) or via bank transfer or postal order, 

including the account number given below: 

Beneficiary: Ministerul Educaţiei Naţionale  

Tax Registration Number: 13729380 

Bank: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB 

IBAN Code: RO86TREZ70020E330500XXXX 

SWIFT Code: TREZROBU 

BIC Code: TREZ 

 The fees are also payable in Euro via bank transfer including the account number given below: 

Beneficiary: Ministerul Educaţiei Naţionale  

Tax Registration Number: 13729380 

Bank: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului 

IBAN Code: RO35RNCB0080005630300077 

SWIFT Code: RNCBROBU 

BIC Code: RNCB 

Fees in Euro shall be calculated at the exchange rate leu - euro displayed by the Romanian 

National Bank from the day the bank transfer is made. 

Important: For the payment to be valid, the postal order or the bank transfer form must include 

the IBAN code! 

 

After the receipt of the recognition / equivalence certificate, the applicant shall proceed to the 

registration and admission procedure, in accordance with the ASE’s admission methodology (Further 

information: The Bucharest University of Economic Studies, Department of International Relations, 

tel. +4021 319.19.10, +4021 319 19 84; fax +4021 319 20 23, e-mail: international@ase.ro) 

 

II. Documents required for registration with the Bucharest University of Economic 

Studies - Undergraduate studies/Bachelor (3 years) 

- High School Graduation Diploma (Baccalaureate) or equivalent and transcript of Records 

– original documents and authenticated translations into Romanian. The high school 

graduation diploma will be accompanied by the recognition certificate delivered by the 

CNRED; 

- Birth certificate –certified translation into Romanian; 

- Marriage certificate (if applicable) – certified translation into Romanian; 

- Identity card/passport copy; 

- Affidavit by the student that he/she will not be the beneficiary of budget financing, 

simultaneously, for any two study programmes, regardless of their level, and he/she will 

not attend simultaneously more than two study programmes, regardless of their level and 

financing; 

- 2 photos (3/4); 
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- Voucher(s) representing the registration fee; 

- Medical certificate stating that theapplicant is fit for university studies; 

- Motivational essay, dated and signed, argumenting the applicant’s choice of studying at 

The Bucharest University of Economic Studies 

- the applicants who opt for programmes organized in Romanian will write the 

motivational essay in Romanian; 

- the applicants who opt for programmes taught in foreign language will write 

the motivational essay in the foreign language to be undertaken by the study 

programme;  

- the applicants who opt for programmes taught in foreign language and 

programmes taught in Romanian will write two motivational essays (one in 

English, French or German - depending on the language of the programme of 

study and one in Romanian). 

 

The document shall be presented in a file; on the cover the applicant shall write his/her 

identification information (full name, e-mail address and phone number). 

The application files of the foreign students will be checked by a representative of the ASE’s 

Department of International Relations. 

 

The Bucharest University of Economic Studies offers various undergraduate specializations, 

shown in Annex C. 
 

Programmes taught in English: 

- Accounting and Management Information Systems 

- Business Administration 

- Business Administration in Trading, Tourism, Services, Commodity Science and Quality 

Management 

- Economic Informatics 

- Finance and Banking 

- International Business and Economics 

- Management 

- Marketing. 

Programmes taught in French: 

- Business Administration 

Programmes taught in German: 

- Business Administration. 

 

OVERVIEW OF THE ADMISSION PROCESS 

 

1. For the full-time studies, there are places funded from the state budget (without tuition fees) 

and tax places. For the distance learning and part-time programs only tax places are available. 

The study programs - full/time, part-time and distance learning - are organized by faculties. 

The number of places financed by the state budget and of places financed by tuition fees is 

presented in Annexes 3 and 4, by study domain and programs. 
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2. The admission process is open for high school graduates having a baccalaureate diploma or 

equivalent, regardless of the year of graduation, provided the high school is accredited 

according to the legal provisions. 

3. The citizens of other European Union member states, of the European Economic Area and of 

the Swiss Confederation are entitled to take part in the admission process under the same legal 

conditions as the Romanian citizens, including the same tuition fees. Their baccalaureate or 

equivalent diploma has to be recognized by the competent department of the Ministry of 

National Education 

4. The application file contains a motivation essay on the choice of university studies with ASE, 

dated and signed by the applicant. The essay will be assessed and granted a "Pass" or "Fail" 

grade. Only the applicants who obtain a "pass" for the motivation essay qualify for attending 

the language test. 

5. For the admission to a study program taught in Romanian, the foreign citizens have to provide 

a language certificate delivered by institutions recognized by the Ministry of National 

Education. For the admission to a study program taught in other languages (English, French, 

German). The language test contains multiple choice questions, with one correct answer and 

the assessment is a qualification "Pass" / "Fail". In order to pass a test, an applicant has to 

accumulate a minimum of 50 point out of 100 (maximum). An inferior result will translate 

into a qualification of "Fail" and the applicant will not be able to study in a program taught in 

a foreign language. An applicant can choose only one foreign language for the language test. 

6. The admission of the applicants is based strictly on the admission average grade point – 

descending ranking of the applicants, correlated with the options expressed at the registration. 

The admission average grade point is determined as follows: 70% the baccalaureate average 

grade and 30% the average grade of the high school years. 

If there is more than one applicant with the same GPA as the last one admitted on a budgeted 

or tax place, there will be used additional criteria: the high school years average grade and the 

grade from the written Romanian / native language exam from the baccalaureate. 

7. The applicants who are students or graduates of higher education studies may enrol for a 

second Bachelor’s program, either on a budgeted place or a tax place, under the following 

conditions: 

- if the first bachelor’s program was financed from the state budget, the second will be on 

tuition fee, 

- if the first program was financed by tuition fees, the second may be on a budgeted place 

or a tax place. 

8. The applicants who are students or graduates of higher education and received support from 

the state budget for a certain part of their studies have to state it upon registration. An admitted 

applicant may benefit of budget support only for one program, for the normal duration of the 

studies. The redistribution of the budgeted places is done after the 1st semester of the 1st year 

of studies and, afterwards, at the end of each year of studies, based upon the academic results 

of the students, as stipulated in the ASE Regulation regarding the Bachelor’s studies. 

9. During the 1st year of studies, a student can register in only one full-time program in ASE. A 

second program in ASE can be followed in parallel only in a part-time or distance learning 

program (in case the applicant has registered for the respective program). 

10. The applicant must be present at all the steps of the admission process (registration, written 
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tests, withdrawal etc.). In exceptional cases, the registration may be done by a third party, 

with a notary certified mandate from the applicant, specifying the order of the options. 

Registration 

11. There is only one registration, at the faculty representing the 1st option of the applicant. The 

applicant will receive a registration document, printed from the registration database, 

containing the personal data, the list of options expressed and other information relevant to 

the admission process and matriculation. After checking the data, the applicant will sign the 

document: one copy stays with the applicant, the second one will remain in his/ her application 

file. 

Upon registration, the applicant will express options (and rank of the options) for study 

programs and type of financing (budgeted or tax places). 

After the end of the registration period no changes are admitted to the registration data: 

options, their order and other information. 

During the admission process, the Central Commission will publish daily statistics regarding 

registrations for each faculty and study program. 

Results & confirmation 

12. The admission results are published as follows: applicants admitted on budgeted places, 

applicants admitted on tax places and waiting lists. The waiting list contains the names of the 

applicants who qualify for at least one of their options, but have a GPA inferior to the last 

admitted applicant. They may obtain an eligible place after the end of the confirmation period. 

13. The admitted applicants will confirm their place as follows: 

- The applicants admitted on a budgeted place will register the original baccalaureate 

diploma. This rule also applies for applicants admitted on a tax place or those on a 

waiting list if they registered options for budgeted places. 

- The applicants who want to be distributed on a tax place will pay half of the annual 

tuition fee. This includes the applicants admitted on a tax place, the applicants 

admitted on a budgeted place or who are on a waiting list and have options to follow 

a study program on a tax place. The tuition fee is paid exclusively at the ASE cashiers 

offices. 

- The applicants who register their original diploma / graduation certificate and pay 

half of the annual tuition fee will be considered for both forms of financing (budgeted 

and tax places), according to their initial options. 

- The applicants who don’t register the original baccalaureate diploma / certificate nor 

pay half of the annual tuition fee will be rejected. 

- At the end of the confirmation period, the final admission ranking is published: 

applicants admitted on a budgeted place, applicants admitted on tax places and 

rejected applicants. One applicant may be declared admitted to a better ranking 

option from his/her initial option. 

14. The applicants who were initially placed on a waiting list and paid half of the annual tuition 

fee but are not admitted, may recover the whole amount paid or ask for it to be transferred for 

their admission to a different type of program (distance learning or part-time – provided they 

have also registered for these types of programs). 

15. The applicants admitted on a budgeted place who have also paid half of the annual tuition fee 

will receive the whole amount back, upon written request. 
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16. The application files of the rejected applicants or of the applicants who wish to withdraw after 

admission will be delivered within two working days from the request of the applicant, 

unconditionally, during the working hours of the university. 

Matriculation to the 1st year of studies 

17. The admitted applicants are matriculated to the 1st year of studies during the academic year 

2018/2019 by a Rector’s decision. Within the first 3 weeks of the academic year, Bucharest 

University of Economic Studies signs with every enroled student an educational contract, 

according to Annexe 1 and the stipulations of ASE Regulation regarding the Bachelor’s 

studies. 

18. The status of budgeted / tax paying student is updated after the 1st semester of studies during 

the 1st year and at the end of each year of studies. The students will be ranked according to 

their academic performance. 

19. The organisation of the study groups doesn’t consider the status of the student (budgeted or 

tax place). 

20. The scholarships, aids and other facilities are available with respect to the law. ASE provides 

admitted applicants with accommodation in campus based on their academic performance. 

21. Upon matriculation to the 1st year of studies, the applicants admitted on a tax place will present 

one of the following documents: 

- the original baccalaureate diploma or equivalent or 

- a certified copy of the baccalaureate diploma or equivalent and a proof that the 

original document is registered with another university. 

22. The applicants who have previously benefited from the state budget financing for bachelor’s 

studies may benefit of a budgeted place at ASE only for the remaining period of studies out 

of the normal three years. The students who want to be considered for a budgeted place by 

redistribution will have to register their original baccalaureate diploma / equivalent at the 

faculty by the end of the 1st semester of the 1st academic year. 

 

Admission and tuition fees 

23. The registration fee is paid at the ASE cashiers offices. The admission vouchers will be 

attached to the registration file of the applicant. 

24. For the confirmation of the tax places, half of the annual tuition fee will be paid at one of the 

cashiers offices in ASE, the payment will be automatically registered in the informatics 

system. 
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The structure of the motivational essay requested for the admission at the undergraduate 

study programmes offered by The Bucharest University of Economic Studies (ASE),  

session 2018 

 

1. Identification data: (name, initial / initials of the father's surname – as in the birth certificate) 

2. Where did you find out about ASE’s educational offer? 

3. What are the reasons and arguments for which you have chosen the study programme (first 

option) and to study at the ASE? (personal reasons, specific career preferences, arguments for 

obtaining certain qualifications etc.) 

4. What are your expectations regarding student life in ASE? (the educational process and 

possible employment while studying) 

5. After completing the undergraduate studies programme, do you plan to continue the university 

studies in ASE applying for a master programme? 

6. Have you had any outstanding achievements during high school (participation in Olympiads, 

contests, volunteering, internships, visits, etc.) which may recommend you for the 

programmes offered by ASE? 

7. How do you want to get involved in extracurricular activities organized by professors or 

students (participation in student scientific sessions, contests, volunteering, exchange 

programmes, participation in / organization of cultural activities, sports, etc.)? 

8. Indicate if you want other items you consider relevat to your application. 

 

Date............................. Applicant’s signature....................................... 

  

Note: The essay will be written at single line spacing, Times New Roman, 12 and will contain 

between 300 and 500 words. It will be submitted in original along with the other documents 

from the application file. 
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Schedule of the admission process – full time bachelor's programs 

Academic year 2018/2019 

1st intake - July 2018 

Registration 

11-13 (Wed-Fri) July 

(800-1600) 

14 (Sat) July  

(800-1400) 

16 (Mon) July  

(800-1600) 

Publication of the assessment for the motivational essay 16 (Mon) July  

Registration of the contestations regarding the assessment for the 

motivational essay (between 1200-1600) and their publication 

17 (Tue) July  

Publication of the schedule and candidates distribution for the language 

test 
17 (Tue) July  

Language test for the programs in foreign languages şi la programul de 

studii Limbi moderne aplicate: 

 800-900: access of the candidates to the exam rooms 

 930-1130: language test 

 

Publication of the results of the language test 

18 (Wed) July  

Language test for the programs taught in Romanian:  

 1230-1330: access of the candidates to the exam rooms 

 1400-1600: language test 

Publication of the results of the language test. 

 

Registration of the contestations regarding the assessment for the 

motivational essay (between 800-1200) and their publication 

19 (Thu) July  

Publication of the preliminary admission results: candidates admitted on 

places financed from the state budget, candidates admitted on tax places, 

candidates on the waiting list. 

19 (Thu) July  

Confirmation of the places by registration of the original baccalaureate 

diploma and/or payment of 1/2 of the annual tuition fee, between 0800-1700 

20 (Fri) and 23-24 

(Mon-Tue) July  

Publication of the final results: candidates admitted on places financed 

from the state budget, candidates admitted on tax places, rejected 

applicants. 

25 (Wed) July  

Application files withdrowal, upon requestx 26 (Thu) July  

(900-1400) 

Matriculation to the 1st year of studies 01 October 

Signature of the tuition contracts 
01-19 October 2018 

 
x No withdrowals are possible on the day of the publication of the results. 
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2nd intake - September 2018 

 

Registration 
06-08 September 

(900-1600) 

10-11 September 

Publication of the assessment for the motivational essay 11 September 

Registration of the contestations regarding the assessment for 

the motivational essay (between 0800-1200) and their publication 

12 September 

Publication of the schedule and candidates distribution for the 

language test 
12 September 

Language test for the programs in foreign languages şi la 

programul de studii Limbi moderne aplicate: 

 800-900: access of the candidates to the exam rooms 

 930-1130: language test 

 

Publication of the results of the language test 13 September 

Language test for the programs taught in Romanian:  

 1230-1330: access of the candidates to the exam rooms 

 1400-1600: language test 

Publication of the results of the language test. 

Registration of the contestations regarding the assessment for the 

motivational essay (between 800-1200) and their publication 

14 September 

Publication of the preliminary admission results: candidates 

admitted on places financed from the state budget, candidates 

admitted on tax places, candidates on the waiting list. 

14 September 

Confirmation of the places by registration of the original 

baccalaureate diploma and/or payment of 1/2 of the annual 

tuition fee, between 0800-1600 

17-18 September 

Publication of the final results: candidates admitted on places 

financed from the state budget, candidates admitted on tax 

places, rejected applicants. 

19 September 

Application files withdrowal, upon request (0900 – 1200) 
20 September 

Matriculation to the 1st year of studies 1 October 

Signature of the tuition contracts 
01-19 October 2018 

 
x No withdrowals are possible on the day of the publication of the results. 
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Anexa 8 

The Bucharest University of Economic Studies 

Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4.021.319.19.84 

E-mail address: international@ase.ro 

 

Registration of non-EU citizens 

 

The application file for admission to study at the Bucharest University of Economic Studies 

has to be sent to our University. The application file will be checked and then forwarded to the 

Ministry of National Education, which will issue the the acceptance letter. The acceptance letter will 

be then transmitted to the applicant by the university. 

This letter allows the applicant to apply for the study visa from the Romanian Embassy in 

his/her country .  

The application file must contain the following documents (certified/authorised 

translations into English or Romanian):  

1. Application form with photo (http://international.ase.ro//uploads/Anexa-2A.pdf); 

2. Baccalaureate (high school) Diploma or equivalent and the transcript of records for the 

highschool years  endorsed by the Romanian Embassy in his/her country or with the Hague Apostille 

- translated into Romanian and officially endorsed; 

3. Birth certificate - translated into Romanian and officially endorsed;  

4. Passport copy;  

5. Medical certificate stating that the applicant is fit for university studies.  

If the applicant doesn't speak Romanian and the chosen program is taught in Romanian, he/she 

should learn Romanian during a preparatory year.  

Applicants shall mention in the application their complete contact details (physical address, 

e-mail address, telephone number). 

 

Documents should be sent by registered mail to the following address:  

The Bucharest University of Economic Studies 

Department of International Cooperationa and Foreign Students 

Attn. Ms Lelia Iordan 

Piata Romana, no. 6, Room 0024 

010374 - Bucharest, Romania 

 

The study fee is decided each year by the Academic Senate of the university and might be 

subject to change at the beginning of each academic year. 

 

Upon arrival in Romania, the accepted applicant will have to register personally at the 

Bucharest University of Economic Studies, having the following documents:  

1. The letter of acceptance;  

2. Baccalaureate (high school) Diploma or equivalent endorsed by the Romanian Embassy 

in the country of origin with the Hague Apostille – original and translated into Romanian 

and officially endorsed; 

3. Transcript of records for the high school years original and translated into Romanian and 

mailto:vlefter@ase.ro
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officially endorsed; 

4. A copy of the birth certificate, translated into Romanian and officially endorsed;  

5. Medical certificate (translated into Romanian or English) stating that the applicant is fit 

for university studies;  

6. 2 photos ¾;  

7. The passport containing the study visa.  

 

Schedule for admission: receipt of application files: 03 April - 15 September 2018, student 

registration: 18 September – 13 October 2018 (registration will be complete after the receipt of 

the original documents and the completition of a language test). 

 

For the candidates who would like to study in foreign languages, the Bucharest University of 

Economic Studies offers the following bachelor's programmes: 

 

Programmes taught in English: 

- Accounting and Management Information Systems 

- Business Administration 

- Business Administration in Trading, Tourism, Services, Commodity Science and Quality 

Management 

- Economic Informatics 

- Finance and Banking 

- International Business and Economics 

- Management 

- Marketing. 

Programmes taught in French: 

- Business Administration 

Programmes taught in German: 

- Business Administration 

 

Further information: 

The Bucharest University of Economic Studies, Department of International Relations, 

tel. +4021 319 19 84; fax +4021 319 20 23, e-mail: international@ase.ro, lelia.iordan@ase.ro. 
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Anexa 9 

Structura Eseului motivaţional 

solicitat candidaţilor la examenul de admitere, sesiunea 2018, 

la programele de studii oferite de Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din certificatul 

de naştere) 

 

2. De unde v-aţi informat despre oferta educaţională a ASE? 

 

3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) şi argumentele pentru care 

aţi ales să studiaţi la ASE? (motive personale, preferinţe legate de o anumită carieră, 

argumente pentru obţinerea unei anumite calificări etc.)  

 

4. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind viaţa de student în ASE? (în ceea ce priveşte 

procesul educaţional, precum şi eventuala angajare pe durata studiilor) 

 

5. După finalizarea programului de studii universitare de licenţă, vă gândiţi să continuaţi studiile 

universitare de masterat în ASE? 

 

6. Aţi avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acţiuni 

de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a fi student la programele oferite 

de ASE? 

 

7. Cum doriţi să vă implicaţi în activităţile extracurriculare organizate de cadre didactice sau 

studenţi (participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri, acţiuni de 

voluntariat, schimburi de experienţă, participarea la/organizarea de activităţi culturale, 

sportive etc.)? 

 

8. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă. 

 

 

 

Data............................. Semnătura candidatului....................................... 

  

 

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 şi 

500 de cuvinte. Acesta va fi depus în original în dosarul de înscriere. Semnătura candidatului 

semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia. 

 


