Anexa 5
Condiţii speciale de organizare şi desfăşurare
ale concursului de admitere pentru programele de masterat
1. Programul „Entrepreneurship and Business Administration in
(în limba engleză)
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ)

Energy”

Art. 1 Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent
de domeniu, care îndeplinesc următoarele condiţii: au cel puţin un an de experienţă
profesională în domeniul energiei şi au cunoştinţe de comunicare scrisă și verbală în limba
engleză.
Art. 2 Programul este organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
(FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în colaborare cu
reprezentanţi ai mediului de afaceri din energie (Electrica, Siemens România, CEZ România)
şi cu profesori de la universităţi din Uniunea Europeană.
Art. 3 După promovarea examenului de finalizare a studiilor se acordă:
 Diplomă de master – eliberată de ASE Bucureşti;
 Certificate de conformitate cu standardele din domeniu pentru certificări opţionale
Art. 4 Durata studiilor, forma de învăţământ la care se desfăşoară, cifra de şcolarizare şi locul
desfăşurării sunt următoarele:
Durată (semestre) Forma de învăţământ
Locul
Nr. locuri
4
Cu frecvenţă
Bucureşti
35
Art. 5 Media minimă de admitere este 6.00 (şase). Media se calculează conform prevederilor Art. 9.
Art. 6 Înscrierea candidaților se face conform Graficului desfăşurării concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2020-2021, de către
Comisia de admitere pentru programul Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în
domeniul energiei, separată de Comisia de admitere a celorlalte programe de masterat.
Art. 7 Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma admitere.ase.ro, prin completarea
numelui complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail
activă şi numărul de telefon cu respectarea următoarelor condiţii:
(1) Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice din
Bucureşti, promoţia 2020, se înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE încărcând
următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) copia certificatului de naştere;
b) copia cărţii de identitate;
c) declaraţie pe propria răspundere Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul
informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
ii. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
d) o fotografie tip pașaport;
e) adeverinţă medicală tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de cabinetele
medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt
60

apţi pentru înscrierea la facultate;
f) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice
pentru limba engleză, dacă este cazul;
h) curriculum vitae în limba engleză;
i) două scrisori confidenţiale de recomandare (cel puţin o scrisoare de recomandare să provină din
domeniul energiei);
j) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
(2) Candidaţii, alţii decât cei de la art. 7. pct.1 vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de
e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma admitere.ase.ro următoarele documente
(copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) copia diplomei de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2020, adeverinţă de
absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei
examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul
actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020.
b) copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la programul de licenţă;
c) copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă);
d) adeverinţă medicală tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de cabinetele
medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii
sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
e) copia certificatului de naştere;
f) copia cărţii de identitate;
g) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
h) declaraţie, conform Anexei 8 pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în
sistemul informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE,
ii. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
i) o fotografie tip pașaport;
j) copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice
pentru limba de predare engleză, dacă este cazul;
k) Curriculum Vitae în limba engleză;
l) două scrisori confidenţiale de recomandare (cel puţin o scrisoare de recomandare să provină din
domeniul energiei);
m) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
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.
Art. 8 Concursul de admitere constă într-un interviu online, în zilele afişate pe site-ul facultății, care
conține două părți, după cum urmează:
(1) Partea 1 a interviului: examen oral constând în întrebări din domeniu adresate de
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membrii comisiei – 100 puncte
(2) Partea a doua a interviului: plan de dezvoltare a carierei, – 100 de puncte - va urmări
evaluarea motivării, și a interesului de dezvoltare profesională a candidaților, precum și a
capacității acestora de exprimare orală în limba engleză – 100 de puncte.
Art. 9 Punctajul concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileşte astfel:
Punctajul general = 0,5  punctajul obţinut la examenul oral
+ 0,5  punctajul obţinut la interviul privind planul de dezvoltare a carierei
Transformarea punctajului general (P) în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=P/10. Media
va fi trunchiată la două zecimale.
Pentru a fi considerat admis la interviu, candidatul trebuie să obțină punctajul general minim
de 60 puncte din punctajul maxim posibil 100 de puncte (media 6.00).
Art. 10 Candidaţii vor fi declaraţi admişi prin îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 9, în ordinea
descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile. Candidații care nu îndeplinesc
condițiile de admitere stabilite la art. 9, precum și cei absenți la interviul online, vor fi
declarați respinși.
Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face prin achitarea a jumătate
din taxa anuală de școlarizare prin virament bancar, conform listei privind taxele de
înscriere/școlarizare (Anexa 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar
2020). Neachitarea taxei conduce la eliminarea din concurs.
Art. 11 Anunţarea rezultatelor admiterii se face atât prin afişare, cât şi prin scrisoare/mesaj electronic
transmis fiecărui candidat în parte.
Art. 12 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la
registratura@ase.ro în termen de 24 de ore de la anunţarea lor şi se rezolvă de comisia de
admitere, în cel mult 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
Art. 13 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021, prin decizia
Rectorului ASE.
Art. 14 După înmatriculare, studenții urmează să încheie contracte de studii cu Academia de Studii
Economice din București precum și să aducă la secretariatul facultății, în original,
documentele menționate la articolul 7.
Art. 15 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
prezentei metodologii.
Masterat Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor în domeniul energiei – AA4
Nr Tematica

Domeniu

1

Administrarea
Afacerilor

Energy, Climate Change and
Renewable Energy Sources,

Referinţe
bibliografice
[1]

Pagini
pg.1-6,
pg. 10-12,
pg. 23-35

2

Market And Industry Trends

Administrarea
62

[2]

pg. 42-85

Afacerilor
3

Distributed Renewable Energy
For Energy Access

Administrarea
Afacerilor

[2]

pg. 86-97

Bibliografie:
[1]

Quaschning, Volker (2005) Understanding Renewable Energy Systems, Carl Hanser Verlag
GmbH & Co KG

[2]

Ren 21 (coord): Renewables 2016 Global Status Report, Paris: ISBN 978-3-9818107-0-7
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2. Programul „Afaceri Digitale și Inovație” (în limbă engleză)
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ)
Art.1 Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, ce au
competențe de comunicare scrisă și verbală în limba engleză, atât ai facultăților cu profil IT, cât și
celor cu studii economice. Inițiativa de a lansa acest nou program de masterat vine din necesitatea
corelării programelor de studii cu tendințele actuale de pe piața muncii interne și internaționale.
Art. 2 Programul este organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
(FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în colaborare cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri (Procter & Gamble, Kearney, BearingPoint, Bitdefender, ING Bank, Accenture)
şi cu profesori ai universităţilor din Uniunea Europeană (Universitat Autònoma de Barcelona, BI
Norwegian Business School, Sapienza University of Rome, Erasmus University of Rotterdam, EM
Strasbourg Business School - University of Strasbourg).
Art. 3 După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenților li se va acorda diploma
de master – eliberată de ASE București.
Art.4 Durata studiilor, forma de învăţământ la care se desfăşoară, cifra de şcolarizare şi locul
desfăşurării sunt următoarele:
Durată (semestre)

Forma de
învățământ

Locul

Nr. locuri

4

Cu frecvență

București

40

Art. 5 Înscrierea candidaților se face conform Graficului desfăşurării concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat – Anexa 1 din Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2020, de către Comisia de admitere pentru programul Afaceri Digitale și Inovație, separată
de Comisia de admitere a celorlalte programe de masterat.
Art. 6 Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma admitere.ase.ro cu numele complet
(cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de
telefon, cu respectarea următoarelor condiţii:
(1) Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice din

Bucureşti, promoţia 2020, se înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând
următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) copia certificatului de naştere,
b) copia cărţii de identitate,
c) declaraţie pe propria răspundere - Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul
informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două 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,
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iii. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
iv. a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat;
v. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
d) o fotografie tip pașaport;
e) adeverinţă medicală tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de cabinetele
medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii
sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
f) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele
lingvistice pentru limba engleză, dacă este cazul;
h) Curriculum Vitae in limba engleză;
i) două scrisori confidenţiale de recomandare;
j) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
Actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă
decât română vor fi insoțite de traduceri în limba română, legalizate.
(2) Candidaţii, alţii decât cei de la alin. 1 din prezentul articol se vor înscrie cu datele de identificare,
inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma admitere.ase.ro
următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) copia diplomei de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2020, adeverinţă de
absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a
mediei examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru
privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020.
b) copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la programul de licenţă;
c) copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă);
d) adeverinţă medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de cabinetele
medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii
sunt apţi pentru profilul la care candidează;
e) copia certificatului de naştere;
f) copia cărţii de identitate;
g) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
h) declaraţie, conform Anexei 8 pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în
sistemul informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două 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,
iii. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE,
iv. a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat.
i) o fotografie tip pașaport;
j) copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele
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lingvistice pentru limba de predare engleză, dacă este cazul;
k) Curriculum Vitae in limba engleză;
l) două scrisori confidențiale de recomandare;
m) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
Actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă decât
româna vor fi insoțite de traduceri în limba română, legalizate.
Art. 7 Concursul de admitere prevede două probe:


O probă de competență lingvistică tip interviu online, eliminatorie, notată cu calificativul
admis/respins. Vor face excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele din Anexa
nr. 6 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020, sau cei care au absolvit
programe de licență organizate în limba engleză.
 Candidații admiși la proba de competență lingvistică vor susține online un interviu de
specialitate, în limba engleză, compus din două părți:
o
un examen oral pentru evaluarea cunoștințelor din domeniul administrării afacerilor
și al industriei tehnologiei informației și comunicării, cu întrebări adresate de membrii
comisiei, din bibliografia de concurs (100 puncte).
o
prezentarea planului de dezvoltare a carierei candidatului (100 puncte).
Proba pentru evaluarea competențelor lingvsitice, precum și interviul de specialitate, se vor susține
conform graficului prezentat în Anexa 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020.
Art. 8 Punctajul concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabilește astfel:
Punctajul general = 0,8 x punctajul obţinut la examenul oral + 0,2 x punctajul obţinut la interviul
pentru prezentarea planului de dezvoltare a carierei
Transformarea punctajului general (P) în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=P/10. Media va fi
trunchiată la două zecimale.
Pentru a fi considerat admis la interviu, candidatul trebuie să obțină punctajul general minim de 60
de puncte din cele 100 de puncte maxim posibile (media 6.00).
Art. 9 Candidaţii vor fi declaraţi admişi prin îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 8, în ordinea
descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile. Candidații care nu îndeplinesc condițiile de
admitere stabilite la art. 8, precum și cei absenți la interviul online, vor fi declarați respinși.
Art. 10 Anunţarea rezultatelor admiterii se face atât prin afişare pe site-ul www.ase.ro, cât şi prin
scrisoare/mesaj electronic transmis fiecărui candidat în parte.
Art. 11 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun, la adresa
registratura@ase.ro, în termen de 24 de ore de la anunţarea lor şi se soluționează de comisia de
admitere, în cel mult 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
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Art. 12 Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face prin achitarea a jumătate
din taxa anuală de școlarizare prin transfer bancar, conform graficului desfășurării concursului de
admitere (Anexa 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020). Neachitarea taxei conduce la
eliminarea din concurs.
Art. 13 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021, prin decizia
Rectorului ASE.
Art. 14 Studenții înmatriculați urmează să încheie contractul de studii cu Academia de Studii
Economice din Bucureşti. precum și să aducă la secretariatul facultății, în original, documentele
menționate la articolul 6.
Art. 15 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
prezentei metodologii.
Tematica de concurs
Masterat „Afaceri Digitale și Inovație” (în limba engleză) – AA5
Nr

Tematica

Domeniu

Referințe
bibliografice

Pagini

1

The basic concepts of
management

Administrarea afacerilor

[1]

pp. 9-34

2

The business environment of
the company

Administrarea afacerilor

[1]

pp. 52-72

3

Planning

Administrarea afacerilor

[1]

pp. 93-150

4

Organizing

Administrarea afacerilor

[1]

pp. 151-187

5

Leadership

Administrarea afacerilor

[1]

pp. 229-255

6

Marketing and sales

Administrarea afacerilor

[2]

pp. 360-387

7

Digital business

Industria tehnologiei
informației și comunicării

[3]

pp. 201-224

8

Digital transformation

Industria tehnologiei
informației și comunicării

[4]

pp. 1-12

[5]

online

Industria tehnologiei
informației și comunicării

[3]

pp. 135-162

9

Information and
communication technology
architecture
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Bibliografie
[1] Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S. & Dumitru, I. (2011): Business management. Editura
Universitară București.
[2] Nickels, William G.; McHugh, James M.; McHugh, Susan M. (2016): Understanding Business,
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[5] Tabrizi, B.; Lam, E.; Girard, K., Irvin, V. (2020): Digital Transformation Is Not About
Technology, online at https://hbr.org/2019/03/digital-transformation-is-not-about-technology
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3. Programul MBA Româno-Canadian (în limba engleză) - COD BBS1
Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)
Art.1 Programul se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia, indiferent
de domeniu, care îndeplinesc următoarele condiții: au cel puțin patru ani de experiență profesională
(poziții de management) şi au cunoștințe de comunicare la nivel avansat în limba engleză.
Art.2 Programul este organizat de Facultatea Bucharest Business School din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, în colaborare cu facultatea Ecole des Sciences de la Gestion din
cadrul universității Universite du Quebec a Montreal (UQAM), Canada.
Art. 3 După promovarea examenului de finalizare a studiilor se acordă:
 Diplomă de master – eliberată deASE;
 Diplomă de MBA în conformitate cu standardele canadiene referitoarela programele MBA.
Art.4 Media minimă de admitere este 6.00 (șase). Media se calculează folosind formula:
Medie admitere = (punctajul obținut la interviul de admitere + punctajul obținut la evaluarea
dosarului candidatului) / 10
Art. 5 Taxa de școlarizare și schema de plată sunt conforme cu metodologia privind taxele percepute
în Academia de Studii Economice București.
Art. 6 Taxa de înscriere la concursul de admitere este conformă cu metodologia privind taxele
percepute în Academia de Studii Economice București (300 lei).
Art. 7 Înscrierea şi admiterea candidaților se desfășoară în perioada 07 ianuarie – 25 Septembrie
2020 pe platforma admitere.ase.ro sau la e-mail office@canadian-mba.ro.
Art.8 La înscriere încarcă un dosar de candidatură, care va sta la baza admiterii şi care conține
următoarele documente:
 copie a diplomei de licență/master/doctor și/sau a atestatului de echivalare MEN (și
traducere autorizată în engleză);
 copie a foii matricole/suplimentului la diplomă (diploma de licență/master) (și traducere
autorizată în engleză);
 copie a diplomei de bacalaureat;
 copie a certificatului de naștere (traducere autorizată în engleză);
 copie a certificatului de căsătorie(dacă este cazul însoțit de traducere autorizată în
engleză);
 copie a cărții de identitate sau a pașaportului;
 formularele de înscriere completate;
 trei scrisori confidențiale de recomandare (în limba engleză);
 o scrisoare de motivare (în limba engleză);
 CV în limba engleză;
 o adeverință de la locul de muncă care să ateste poziția ocupată și activitatea desfășurată
(experiență managerială de minim 4 ani) - (română și engleză);
 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;
 o fotografie;
 declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – Anexa 8;
 Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe
platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale
(Anexa 9).
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dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru cetăţenii străini, în urma verificării dosarului de înscriere, se emite decizia
provizorie de studii, avizată de prorectorul de resort, care va fi transmisă secretariatului
facultății. Fiecare dosar se trimite spre verificare şi aprobare Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
Art. 9 Concursul de admitere are două etape:
(1) Evaluarea dosarului candidatului încărcat pe platforma admitere.ase.ro în timpul
perioadei de înscriere. Dosarul fiecărui candidat este evaluat independent de doi evaluatori pe un
sistem de maxim 60 de puncte. Media obținută la evaluarea dosarului este media aritmetică a celor
două evaluări. Criteriile de evaluare a dosarului cuprind un punctaj maxim, astfel distribuit:
Media de la examenul de licență
10 puncte
Scrisoare de motivare
10 puncte
Experiență profesională, din care:
25 puncte
-experiență în muncă
10 puncte
-experiență managerială
15 puncte
Scrisori de recomandare (trei)
15 puncte
Total
60 puncte
(2) Interviu cu comisia de admitere – 40 de puncte, în zilele afișate pe site-ul programului.
Interviul va urmări evaluarea capacității de exprimare orală în limba engleză, evaluarea motivării,
evaluarea interesului profesional şi evaluarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu
(cunoștințele testate se bazează pe bibliografia de mai jos). Interviul se va desfășura în fața comisiei
prin mijloace online.
Art. 10 Punctajul concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabilește astfel:
Punctajul general = punctajul obținut după evaluarea dosarului
+ punctajul obținut la interviu
Pentru a fi admis, candidatul trebuie să aibă punctajul general minim de 60 puncte din cele 100 de
puncte maxim posibile (adică media 6.00 = punctaj general / 10).
Art.11 Candidații vor fi declarați admiși prin îndeplinirea condițiilor stabilite la art.10, în ordinea
descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile. Candidații care nu pot fi declarați admiși,
având în vedere limita locurilor disponibile, dar care au o medie generală de minim 6.00, sunt plasați
pe lista de așteptare şi pot fi declarați ulterior admiși în program, în măsura în care o parte dintre cei
admiși se retrag înainte de începerea anului universitar.
Art.12 Anunțarea rezultatelor admiterii se va face până la data de 25 septembrie 2020. Anunțarea
rezultatelor admiterii se face atât prin afișare, cât şi prin scrisoare/mesaj electronic transmis fiecărui
candidat în parte.
Art.13 Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun prin email
la adresa office@bbs.ase.ro în termen de 24 de ore de la anunțarea lor și se rezolvă de comisia de
admitere, în cel mult 24 de ore de la depunerea contestației.
Art. 14 Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul universitar 2020-2021, prin decizia
Rectorului ASE.
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Art.15 După înmatriculare, studenții urmează să încheie contracte de studii cu Academia de Studii
Economice din București, iar societățile care le sponsorizează studiile să încheie contracte de prestări
servicii cu Academia de Studii Economice din București și să achite prima tranșă din taxa de
școlarizare, conform condițiilor contractuale, precum și să aducă la secretariatul facultății, în original,
documentele menționate la articolul 10.
Art.16 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaților, a
prezentei metodologii.

Bibliografia examenului de admitere este următoarea – BBS1:
 Business management, (2006), Constantin Bratianu, Vasilache Simona, Jianu Ionela,
Bucuresti: Editura ASE , ISBN 9735948672
 Entrepreneurship and effective small business management, (2015), Norman M.
Scarborough, Jeffrey R. Cornwall, 11th global ed., Boston: Pearson ISBN 9781292060613
 Global marketing, (2017), Warren J. Keegan, Mark C. Green, 9th global ed., Boston :
Pearson, ISBN 9781292150765
 Strategic management of human resources, (2011), Jeffrey A. Mello, 3rd ed.,
[Toronto]: South-Western/Cengage Learning, ISBN 9780538743389.
 Strategic management: principles and practice, (2014), Barry J. Witcher, Vinh Sum Chau,
2nd ed., Andover: Cengage Learning, ISBN 9781408063958.
 The Oxford handbook of innovation management, (2014), Mark Dodgson, David M. Gann,
Nelson Phillips, Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198746492.



The theory and practice of change management, (2014), John Hayes, 4th ed., Houndmills:
Palgrave Macmillan, ISBN 9781137275349.

71

4. Programul MBA Româno-Francez–INDE (în limba engleză), formele de învățământ cu
frecvență (IF) - COD BBS2
FacultateaBucharest Business School
Admiterea la MBA Româno-Francez INDE se face în conformitate cu METODOLOGIA PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE
DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, cu excepţia
celor prevăzute mai jos:
Art.1 La concursul de admitere la programul MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză),
formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, au dreptul să participe absolvenţi
cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de domeniul şi anul absolvirii, care
au cel puţin trei ani de experienţă profesională şi care au cunoştinţe de comunicare în limba
engleză (cunoaşterea limbii franceze reprezintă un avantaj).
Art.2 Programul este organizat de Facultatea Bucharest Business School în colaborare cu
Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (denumit în continuare CNAM Paris).
Art. 3 La absolvire se acordă următoarele diplome:
 Diplomă de master – eliberată de ASE.
 Diplomă de Master of Business Administration –eliberată de CNAM Paris (dacă susţinerea
lucrării de disertaţie–memoire se realizează în maximum1 an de la absolvirea studiilor);
Art.4 Durata studiilor, forma de desfăşurare, cifra de şcolarizare şi locul desfăşurării pentru anul
universitar 2020-2021 sunt următoarele:
Denumire program
MBARomâno-Francez INDE
(în limba engleză)
MBARomâno-Francez INDE
(în limba engleză)

Durată
(semestre)

Forma
de învăţământ

Locul

Nr.locuri

4

Cu frecvenţă

Bucureşti

50

4

Cu frecvenţă
redusă

Bucureşti

50

Art.5 Media minimă de admitere este 7.00 (şapte). Aceasta se calculează ponderat conform art. 12.
Art.6 Înscrierea se desfăşoară în perioada 01.06.2020 – 19.06.2020 pe platforma admitere.ase.ro sau
office@bbs.ase.ro.
Art. 7 La înscriere candidatul încarcă documentele de la articolul 10 și completează detaliile
solicitate.
Art. 8 După încheierea perioadei de înscriere, informaţiile completate nu pot fi modificate.
Art. 9 Înscrierea candidaţilor se face pe baza datelor din certificatul de naştere, respectiv numele,
iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi
prenumele candidatului.
Art. 10 Conținutul dosarului care va fi încărcat pe platformă este următorul:
a) copie a diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
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b) copie a diplomei de licenţă sau echivalenta acesteia1;
c) copie a foii matricole/suplimentului la diplomă;
d) copie a cărţii de identitate;
e) copie a certificatului de naştere;
f) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) două scrisori de recomandare;
h) alte documente care susţin pregătirea profesională şi lingvistică;
i) adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă o vechime în muncă de cel puţin trei ani;
j) adeverinţa medicală tip, în original, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii
de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că
solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;
k) o fotografie;
l) copia documentului care atestă plata taxei de înscriere;
m) curriculum vitae, care cuprinde:
studii:
−formare iniţială (instituţia, perioada, tipul diplomei, media generală);
−stagii/cursuri/seminarii de perfecţionare în ţară şi străinătate (instituţia, perioada, tipul
diplomei, media generală de absolvire a studiilor);
−autoevaluare privind cunoaşterea limbii engleze;

experienţa profesională (organizaţii/perioade/funcţii);

locul de muncă actual;

descrierea principalelor sarcini şi responsabilităţi deţinute la locul de muncă actual.
n) scrisoare de motivaţie redactată în limba engleză, care să prezinte motivarea succintă a
opţiunii de a urma programul MBA şi anticiparea modului în care absolvirea acestuia va
contribui la evoluţia carierei candidatului;
o) fişa de înscriere tip;
p) declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – Anexa 8;
q) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
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.
Art. 11 Concursul de admitere are următoarele etape:
1. Înscrierea pe bază de dosar, în perioada 01 iunie 2020 - 19 septembrie 2020;
2. Afişarea programării interviului de specialitate, în datele de 23 iunie 2020 (prima etapă) şi
20 septembrie 2020 (a doua etapă);
3. Interviul de specialitate desfăşurat în perioada 26-28 iunie 2020 (prima etapă) şi 21-23
septembrie 2020 (a doua etapă – pentru locurile rămase necompletate în prima etapă);
Interviul de specialitate se susţine în limba engleză în faţa unei comisii (interviul se va
desfășura în fața comisiei prin mijloace online) formată din cadre didactice ale Bucharest
Business School şi reprezentanţi ai Conservatorului Național de Arte şi Meserii din Paris.
Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire va
fi însoţită de atestatul de recunoaştere emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării – CNRED și dosarul de
înscriere va fi vizat de Direcția de Relații Internaționale ASE.

1
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Interviul de specialitate constă în:
− prezentarea de către candidat a unei autocaracterizări (experienţă şi proiecte în plan
profesional şi managerial);
− exerciţiu de identificare a problemelor care afectează funcţionarea şi performanţele unei
companii;
− simularea unei posibilităţi de autoresponsabilizare în contextul schimbării organizaţionale
a companiei la care candidatul este angajat;
− stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii engleze (cunoaşterea limbii franceze constituie
un avantaj);
− cunoaşterea aşteptărilor candidatului din partea programului MBA;
− proiecţii ale unor demersuri semnificative de întreprins ca viitor absolvent al programului.
Art. 12 Pentru notare, fiecare membru al comisiei atribuie un punctaj de la 10 la 1 pentru următoarele
criterii, calculându-se o medie ponderată:
Nr.crt.
Criterii
Coeficient
1
Comportament general (ţinută, atitudine, capacitatea de a purta o discuţie 0,2
etc.)
2
Pregătire profesională
0,3
3
Pregătire universitară
0,3
4
Alte calităţi (interes pentru continuarea studiilor, limbi străine, potential 0,2
pentru leadership şi antreprenoriat, etc)
Art. 13 Listele candidaţilor admişi, respinşi sau în aşteptare se vor afişa pe site, la adresa inde.ro, în
ordine alfabetică, în cel mult 24 de ore de la validarea în comisia de admitere.
Art. 14 Candidaţii declarați admişi sunt înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021, prin decizia
rectorului A.S.E. și trebuie să semneze contractul de studii în primele trei săptămâni ale
anului universitar 2020-2021 și să aducă documentele menționate la art 10, în original.
Nesemnarea contractului de studii conduce la exmatricularea studentului.
Art. 15 După înmatriculare, studenții urmează să încheie contracte de studii cu Academia de Studii
Economice din București, iar societățile care le sponsorizează studiile să încheie contracte
de prestări servicii cu Academia de Studii Economice din București și să achite prima tranșă
din taxa de școlarizare, conform condițiilor contractuale, precum și să aducă la secretariatul
facultății, în original, documentele menționate la articolul 10.
Art 17 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
prezentei metodologii.

Bibliografia examenului de admitere este următoarea – BBS2:
 Business management, (2006), Constantin Bratianu, Vasilache Simona, Jianu Ionela, Bucuresti:
Editura ASE , ISBN 9735948672
 Entrepreneurship and effective small business management, (2015), Norman M. Scarborough,
Jeffrey R. Cornwall, 11th global ed., Boston: Pearson ISBN 9781292060613
 Global marketing, (2017), Warren J. Keegan, Mark C. Green, 9th global ed., Boston : Pearson,
ISBN 9781292150765
 Strategic management of human resources, (2011), Jeffrey A. Mello, 3rd ed.,
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[Toronto]: South-Western/Cengage Learning, ISBN 9780538743389.
Strategic management: principles and practice, (2014), Barry J. Witcher, Vinh Sum Chau, 2nd
ed., Andover: Cengage Learning, ISBN 9781408063958.
The Oxford handbook of innovation management, (2014), Mark Dodgson, David M. Gann,
Nelson Phillips, Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198746492.
The theory and practice of change management, (2014), John Hayes, 4th ed., Houndmills:
Palgrave Macmillan, ISBN 9781137275349.
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5. Programul Business Services - COD CIG3
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Art. 1. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia,
indiferent de domeniu.
Art. 2. Programul este organizat de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Asociația Business Service
Leaders (ABSL).
Art. 3. După promovarea examenului de finalizare a studiilor se acordă diplomă de master –
eliberată de Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Art. 4. Durata studiilor, forma de învăţământ, locul desfăşurării şi cifra de şcolarizare sunt
următoarele:
Durată (semestre)

Forma de învăţământ

Locul desfăşurării

Nr. locuri

4

Cu frecvenţă

Bucureşti

50

Art. 5.

Media minimă de admitere este 6,00 (şase) şi se calculează după formula:
(3 X Media examenului de licenţă + 7 X Punctaj interviu) / 10
Art. 6. Taxa de şcolarizare este cea prevăzută în Anexa 11.
Art. 7. Înscrierea la concursul de admitere se face online pe platforma admitere.ase.ro cu numele
complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă
şi numărul de telefon, încărcând următoarele documente (copii lizibile în format .pdf sau
.jpeg/.jpg, unde este cazul):
 copia diplomei de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2020, adeverinţă
de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a
mediei examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru
privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr.
4156/2020.
 Absolvenţii programelor de studii din străinătate și internaționale, pe lângă diploma de
licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia
atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării –
CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele
de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă, și copia adeverinței
emise de CNRED). Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații
Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;
 copia foii matricole sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă;
 copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia);
 copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de
cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte
că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
 copia certificatului de naştere;
 copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 copia cărţii de identitate/pașaportului;
 declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic,
prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat pentru fraudă din ASE şi se angajează
că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii
universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe
de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
 o fotografie tip legitimație;
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 Curriculum Vitae care să conţină şi informaţii referitorare la: studiile universitare (formare
iniţială, stagii, cursuri, seminarii de perfecţionare în ţară şi străinătate) şi, dacă este cazul,
experienţa profesională (cuprinde informaţii referitoare la organizaţiile în care a activat
candidatul – angajat sau voluntar).
 declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma
admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9).
Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de
protecţie în România, care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa
internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta,
foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de
CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online.
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.
Art. 8. Concursul de admitere are două etape:
(1) Susţinerea unui test online în limba română care verifică abilităţi şi cunoştinţe generale
(abilităţi cantitative, de logică, rezolvare de probleme, înţelegere de text). Testul are
caracter eliminatoriu. Fiecare candidat trebuie să obţină un punctaj de cel puţin 50 de
puncte din 100 posibile.
(2) Susținerea unui interviu de specialitate online pe baza tematicii şi bibliografiei
precizate în prevederile condițiilor speciale. Evaluarea la interviu se face pe o scală de
la 10 la 1. Fiecare candidat trebuie să obţină cel puțin 7 (şapte) puncte. Punctajul obţinut
în urma interviului nu poate fi contestat.
Art. 9. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor (care se calculează
conform art. 5), în limita locurilor disponibile. Candidații care nu îndeplinesc condițiile de
admitere stabilite la art. 8, precum și cei absenți la interviu vor fi declarați respinși.
Art. 10. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021, prin decizia
Rectorului A.S.E. și încheie contract de studii cu A.S.E.
Art. 11. Studenții urmează să achite prima tranşă din taxa de şcolarizare până cel mai târziu la 27
septembrie 2020. Plata se face cu prioritate pe platforma admitere.ase.ro.
Art. 12. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor,
a prezentei metodologii.
Art. 13. Candidaţii trebuie să respecte prevederile prezentei metodologii (atât condițiile generale, cât
și pe cele speciale aferente programului de masterat Business Services).
TEMATICA DE CONCURS – COD CIG3:
Nr.
Tematica
crt.
Prezentarea situaţiilor financiare: cerințe generale; situația
1. poziției financiare; situația profitului și pierderii și a altor
rezultate globale; situația fluxurilor de trezorerie
Imobilizări corporale
Ingineria
Imobilizări necorporale
2. contabilităţii Deprecierea activelor
Stocuri
financiare
Impozitul asupra rezultatului
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Referinţe
bibliografice
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

Pagini
21-46
55-67
67-79
80-95
109-116
123-132

3.

[2]

349-351
354-356
358-368
439-454

Ciclul de viață al unui sistem informatic de
gestiune. Etape de viață pentru un sistem
informatic de gestiune.

[3]

33-42

Analiza și modelarea conceptuală a datelor:
entități și tipuri de entități, asocieri și tipuri
de asocieri, cardinalități.

[3]

87-102

Analiză financiară: analiza performanțelor firmei pe baza
rentabilitații; analiza poziției financiare a firmei

4. Informatică

Bibliografie
Nr. crt.
Feleagă, Liliana;
Feleagă, Niculae;
[1]
Dumitrașcu, Luminița
Mihaela
Robu, Vasile;
[2]
Anghel, Ion;
Șerban, Elena Claudia
[3]

Zaharie Dorin.
și colectiv

Referinţe bibliografice
Contabilitate financiară conform IFRS / IFRS Financial
Accounting, Editura ASE, Bucureşti, 2017
Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economica,
București, 2014
Dezvoltarea sistemelor informatice de gestiune, Editura ASE,
București, 2014
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6. Programul: Tehnici actuariale
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Art. 1. Programul de masterat Tehnici Actuariale este rezultatul parteneriatului Academiei de Studii
Economice din București (ASE), reprezentată de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori cu Institutul de Studii Financiare (ISF), cu sprijinul Asociaţiei Române de
Actuariat – A.R.A. și combină abordările practice cu sesiunile teoretice, oferind un bagaj
important şi complex de cunoştinţe, necesar pentru a face față provocărilor create în industria
serviciilor financiare.
Art. 2. Tematica programului de masterat este elaborată în concordanţă cu standardele educaţionale
ale Asociaţiei Internaţionale a Actuarilor şi ale „Groupe Consultatif”, programul fiind
recunoscut de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca pregătire educaţională specifică
acestei ocupații. Programul beneficiază de reacreditare naţională şi este în curs de obţinere
a acreditării Institute and Faculty of Actuaries (Marea Britanie).
Art. 3. Activitățile didactice sunt susținute de cadre didactice din cadrul ASE, pe lângă acestea, ISF
organizând conferinței susținute de practicieni din domeniile bancar, al asigurărilor,
fondurilor de pensii administrate privat din ţară şi de peste hotare. Organizat pe module de
instruire, programul beneficiază de suportul unor invitați speciali, membri ai Asociației
Române de Actuariat, care susţin tutoriate practice.
Art. 4. Programul de masterat de Tehnici actuariale este destinat absolvenţilor de programe
universitare de licenţă cu componente matematice şi statistice, cum ar fi studii actuariale,
inginerie economică, matematică, ştiinţe economice – finanţe, afaceri, economie, comerţ,
management.
Art. 5. Principalele beneficii ale participării la acest program de studii universitare de masterat sunt
următoarele:
posibilitatea de a dezvolta competenţele tehnice necesare în aplicarea
metodelor/instrumentelor actuariale în domeniul serviciilor financiare;
oportunitatea de a participa la stagii de practică specializate în cadrul unor instituţii
financiare;
obţinerea unei calificări profesionale cu recunoaştere internaţională, cu perspective de
carieră impresionante.
Art. 6. Începând cu promoția 2020, programul de masterat va primit recunoaşterea IFoA pentru 3
examene dintre cele 6 care fac parte din pachetul Core prin care se echivalează examenele
aferente certificării internaționale ca actuar, în condiţiile îndeplinirii unor standarde minime
de evaluare.
Art. 7. Condițiile de înscriere, graficul desfăşurării concursului şi criteriile de selecţie sunt conform
prevederilor prezentei metodologii, referitoare la programele de masterat profesional,
completate cu prevederile speciale de mai jos.
Art.8. Media minimă de admitere este 6,00 (şase) şi se calculează, conform prezentei metodologii,
pe baza punctajului general:
- Punctajul general (P) = (ML x 6) + (PI x 4)
unde:
- ML = media examenului de licență;
- PI = punctajul obținut la interviu
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Art. 1. Taxa de şcolarizare este cea prevăzută în Metodologia privind taxele percepute în Academia
de Studii Economice din București.
Art. 2. Înscrierea la concursul de admitere online se face cu respectarea prevederilor prezentei
metodologii
Art. 3. Pentru toate activităţile legate de admitere online (înscriere, retragerea documentelor
depuse, renunţare etc).
Art. 4. Concursul de admitere constă în susţinerea online a unui interviu de specialitate pe baza
tematicii şi bibliografiei precizate în prevederile condițiilor speciale. Evaluarea la interviu
se face pe o scală de la 10 la 1. Punctajul obţinut în urma interviului nu poate fi contestat.
Art. 5. Admiterea se face pe baza rezultatelor obţinute la interviul de specialitate şi a mediei
examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, în ordinea descrescătoare,
calculată conform articolului 8, în limita locurilor disponibile. Candidații care nu
îndeplinesc condițiile de admitere stabilite la art. 8, precum și cei absenți la interviu vor fi
declarați respinși.
Art. 6. Candidaţii trebuie să respecte prevederile prezentei metodologii (atât condițiile generale, cât
și pe cele speciale aferente programului de masterat Tehnici actuariale.
TEMATICA DE CONCURS – COD FIN3:
Nr.crt. Tematică

Sursă Pagini

Asigurări de bunuri și persoane
1

Asigurarea sub aspect juridic

2

Elemente tehnice ale asigurărilor

3

Asigurările de persoane

Pag. 47-53
[1]

Pag. 62-81
Pag. 324-342

Analiza financiară
4

Activul net, Activele circulante nete, Fondul de rulment,
Cash-flow-urile

Pag. 328-336

5

Ratele rentabilităţii

Pag. 355-365

6

Diagnosticul riscului

7

Valoarea actualizată (prezentă), perpetuităţi şi anuităţi

Pag. 203-207

8

Fundamentarea deciziei de investiţii şi de Criteriile VAN,
RIR, IP etc

Pag. 207-211

Bibliografie
Nr. curent
[1]
[2]

[2]

Pag. 366-371

REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ
Văcărel, Iulian
Asigurări şi reasigurări, ed. IV, Ed. Expert,
Bucureşti, 2007
Bercea, Florian
Stancu, Ion
Finanțe corporative cu Excel, Editura Economica
Stancu, Dumitra
2012
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7. Programul de masterat COMERȚ EXTERIOR (în limba română) – COD REI3
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Art. 1 Programul se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia, indiferent
de domeniul de licență și de anul absolvirii programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să
fie acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu, conform legii, absolvenţi apţi pentru
profilul la care candidează fără nici o discriminare, asigurându-se deplina egalitate de șanse
persoanelor cu handicap.
A r t . 2 Candidaţii 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 un
interviu de competenţă lingvistică la limba română, eliminatoriu, notat cu admis/respins.
Excepție fac cei ale căror competenţe 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 și Cercetării. Bibliografia pentru pregătirea interviului de competenţă lingvistică
este prezentată în Anexa 4.
Art. 3 Candidaţii cetăţeni străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru limba
română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. 4 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de
admitere a ASE şi a comisiei de admitere a facultăţii, care răspund pentru aplicarea în mod
corect a prezentei metodologii.
Art. 5 În cazul în care nu se ocupă locurile scoase la concurs, Comisia Centrală de admitere a ASE
poate hotărî organizarea unei noi sesiuni a concursului de admitere.
Art. 6 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului, la Comisia
de admitere a facultăţii cu respectarea următoarelor condiţii:
Candidaţii vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon,
și vor încărca pe platforma admitere.ase următoarele documente (copii în format .pdf sau
.jpeg/.jpg, unde este cazul):
a) Copia diplomei de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2020,
adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor
de studii, a mediei examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii prevăzute de
Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat
prin OMEC nr. 4156/2020.
b) Copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la programul de licenţă;
c) Copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și a foii matricole (sau
echivalentă);
d) În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/diplomei
bacalaureat sau plastifierii, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor
formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarație de proprie
răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind
pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e,
din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat
al diplomei;
e) Absolvenţii programelor de studii din străinătate și internaționale, pe lângă diploma de
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k)

l)
m)
n)
o)

p)

licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia
atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării –
CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele
de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă, și copia adeverinței
emise de CNRED). Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații
Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;
f) copia certificatului de naştere;
g) copia cărţii de identitate;
h) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
i) declaraţie pe propria răspundere - Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul
informatic, prin care candidatul declară că:
i. nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două 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,
iii. nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;
iv. a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat inclusiv
numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget;
v.este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
j)
o fotografie tip legitimație;
Copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de
cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte
că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele
lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candidează, dacă este
cazul;
Copia documentului care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;
Copia documentului care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială după
caz;
Copia documentului care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere, în baza Art. 39 din
prezenta metodologie;
Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe
platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale
(Anexa 9);
alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.
Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în
România, care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa
internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile
matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED) și
vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online.
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Art.7 Desfăşurarea concursului de admitere presupune:
a) înscrierea - conform graficului prezentat în Anexa 1;
b) susţinerea interviului de competenţă lingvistică de către candidaţii care nu au depus
documentele prevăzute la art. 2;
c) susţinerea interviului de specialitate pe baza tematicii şi bibliografiei;
d) afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locurile cu taxă, aflaţi în aşteptare şi a celor
respinşi;
e) confirmarea locului la taxă prin plata a ½ din taxa anuală de studii, cu prioritate pe
platforma admitere.ase.ro;
f) afişarea listelor candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi.
Art. 8 Admiterea se face pe baza rezultatelor obţinute la interviul de specialitate şi a mediei
examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, în ordinea descrescătoare a mediei
generale de admitere, calculată conform art. 10, în limita locurilor aprobate pentru anul
universitar 2020-2021.
Art. 9 Evaluarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor scoase la concurs:
(1) Calculul punctajului şi ierarhizarea candidaţilor:
 punctajul (P) maxim este 100, obţinut pe baza rezultatelor de la interviul de
specialitate (PS) şi a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de
licenţă (ML);

la interviul de specialitate (PS) punctajul maxim obţinut este 10;
 punctajul general (P) se calculează astfel = (ML x 5) + (PS x 5);
 transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=P/10.
Media va fi trunchiată la două zecimale. Punctajul general minimum necesar pentru a fi
declarat admis este 60 (echivalentul notei 6,00).
(2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului
loc, aceştia sunt departajaţi aplicându-se drept criteriu punctajul obținut la interviul de
specialitate.
Art. 10 Desfăşurarea interviului de specialitate:
(1) Comisia de admitere a facultăţii va afişa pe www.ase.ro, listele nominale ale
candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic şi programul desfăşurării interviului de
specialitate, indicându-se data şi ora începerii probei şi sala.
(2) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să
sesizeze comisiei de admitere a facultăţii eventualele neconcordanţe cu datele reale.
(3) La intrarea în sala unde se susţine interviul, candidaţii prezintă cartea de
identitate/paşaportul şi legitimaţia de concurs. Este interzisă intrarea în sală cu
telefoane mobile, calculatoare, agende electronice, cărţi sau alte materiale şi aparatură.
Se sancţionează cu excluderea din concursul de admitere, de la toate programele pentru
care s-a optat, frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuţia cu alţi candidaţi.
Art.11 Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul universitar 2020-2021, prin decizia
Rectorului ASE și încheie contracte de studii cu Academia de Studii Economice din
București.
Art. 12După promovarea examenului de finalizare a studiilor se acordă Diplomă de master– eliberată
de ASE;
Art. 13 Taxele de înscriere, de școlarizare și schema de plată sunt conforme cu Metodologia privind
taxele percepute în Academia de Studii Economice București.
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TEMATICA DE CONCURS – COD REI3
Comerț Exterior
Nr.crt
.
1.

2.

3.

4.

5.

Tematica
Economiile naționale,
întreprinderile
multinaționale și
organizațiile internaționale
în contextul globalizării

Întreprinderile multinaționale / societățile
transnaționale
Organizațiile internaționale

Valențe și limite ale procesului de guvernanță
globală
Negocierea: tipuri, strategii, tehnici, tactici,
stratageme
Negocierile comerciale
internaționale
Diferențele culturale în negocierile
internaționale
Conținutul contractului de vânzare
internațională (marfa – produsul, cantitatea,
calitatea, ambalajul, marcarea, prețul)
Conținutul contractului de
Conținutul contractului de vânzare
vânzare internațională
internațională (condițiile de livrare –
termenul, modalitatea, paritatea de livrare,
importanța condițiilor de livrare)
Tranzacțiile de comerț exterior (participanți,
Tehnica operațiunilor de
mecanism, transportul și vămuirea mărfurilor)
comerț exterior și plățile
Plățile internaționale – instrumente și
internaționale
modalități de plată
Instrumentele politicii
Managementul schimburilor comerciale
comerciale
internaționale

Referințe
bibliografice

Pagini

[1]

12-25

[1]
[1]

25-31
86-97

[1]

356-365

[1]

365-368

[1]

382-388
392-395

[1]

388-391
397-399

[1]

402-424

[1]

432-448

[1]

126-142

Bibliografie

Nr.
crt.
[1]

Referințe bibliografice
Hurduzeu, G, Nicolescu, L
(coord.)

Relații Economice Internaționale. Teorii, strategii, politici,
instrumente și studii de caz, Editura ASE, 2017
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