
108 

Anexa 12 
Organizarea și desfășurarea concursului de admitere  

la programele de studii universitare de masterat  
pentru românii de pretutindeni, candidați pe locurile finanțate de la buget și cu taxă în lei 

Anul universitar 2022-2023  
 
 

Capitolul I 
Prevederi generale de organizare a admiterii 

 
Art. 1 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii  

nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare:  
a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de 

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

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

Art. 2 În ASE, programele de studii universitare de masterat se desfășoară la formele de 
învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, participanții la aceste programe având 
statutul de student. 

Art. 3 La programele de studii universitare de masterat sunt ofertate locuri finanțate de la buget și 
locuri finanțate prin taxe de școlarizare. 

Art. 4 În baza prezentei metodologii, românii de pretutindeni pot candida la programe de studii 
acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română 
și pot beneficia de:  
- locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, în baza ofertei de locuri a 

Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului 
calității și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza 
oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul 
politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 
16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;  

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

Art. 5 ASE organizează două tipuri de programe de studii universitare de masterat:  
- de cercetare, orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică 

și se adresează candidaților care își propun să urmeze o carieră în domeniul cercetării 
științifice economice sau au intenția fermă de a candida la programe de doctorat;  

- profesionale, orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale 
specializate sau spre reconversia profesională, care completează competențele 
profesionale de bază obținute prin programele de licență, asigurând astfel continuarea 
studiilor de licență și o apropiere mai mare de piața forței de muncă. 

Art. 6 La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenți cu diplomă de licență sau 
echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, cu condiția ca acesta să 
fie acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, conform legislației în vigoare, iar 
absolvenți apți pentru profilul la care candidează fără nicio discriminare, asigurându-se 
deplina egalitate de șanse persoanelor cu handicap.  

Art. 7 Studiile universitare de masterat au următoarele caracteristici principale: 
a) au o componentă de cercetare științifică; 
b) pun accentul pe pregătirea individuală; 
c) conduc la obținerea a 120 de credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a 

patru semestre; 
d) oferă absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor dreptul de a urma 

studii universitare de doctorat.  
Art. 8 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere sunt de competența Comisiei Centrale 

de admitere a ASE, a comisiilor de admitere ale facultăților și a Direcției Relații 
Internaționale din cadrul ASE, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei 
metodologii. 

Art. 9 Numărul locurilor din oferta educațională pentru fiecare program și codul tematicilor pentru 
concursul de ocupare a locurilor finanțate de la buget (fără taxă)  și în regim cu taxă sunt 
prezentate în Anexa 1.  

Art. 10 Admiterea la programele de studii universitare  masterat se face pe baza rezultatelor 
obținute la testul-grilă de specialitate/interviul de specialitate susținut în sistem fizic sau 
online și mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, strict în 
ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform art. 24, în corelație cu 
opțiunile precizate de candidați la înscriere și în limita locurilor prezentate în oferta 
educațională pentru anul universitar 2022-2023.  

Art. 11 a) Un candidat se poate înscrie la o singură facultate și, în cadrul acesteia, la un singur 
domeniu de specializare, cu excepția candidaților care optează pentru programele 
organizate în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, care 
se pot înscrie la ambele domenii, respectiv Cibernetică și Statistică și Informatică 
economică. Candidatul poate depune mai multe opțiuni pentru programele de masterat 
din cadrul fiecărui domeniu. Pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget și a celor 
în regim cu taxă, opțiunile trebuie corelate cu codurile disciplinelor de concurs. Dacă 
se constată că un candidat s-a înscris la mai multe facultăți/domenii, cu excepția celor 
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care au optat pentru programele organizate în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică 
și Informatică economică, Comisia de admitere constituită la nivelul fiecărei facultăți 
va lua în considerare, în mod automat, prima înregistrare din sistemul informatic. 

b) Rezultatele concursului de admitere sunt definitive și nu se pot modifica după afișarea 
acestora. 

Art. 12 În cazul în care, în sesiunea de admitere organizată în Iulie 2022 nu sunt ocupate locurile 
prezentate în oferta educațională, Comisia Centrală de admitere a ASE poate decide 
organizarea unei noi sesiuni de admitere. Candidații la concursul de admitere organizat în 
sesiunea Septembrie 2022 care au fost declarați admiși la un program de studii universitare 
de masterat, organizat la forma de învățământ cu frecvență, în sesiunea Iulie 2022 trebuie 
să încarce pe pagina personală a admiterii admitere.ase.ro cererea de retragere 
înregistrată și soluționată de secretariatul facultății la care au fost admiși în sesiunea Iulie 
2022. 

Art. 13 Candidații, care sunt studenți sau absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă, pot 
urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă, dacă sunt îndeplinite cerințele admiterii, 
astfel: 
a)  dacă primul program a fost urmat cu finanțare de la buget, cel de-al doilea program va 

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

cu finanțare de la buget sau cu taxă. 
Art. 14 Întrucât, conform legislației în domeniul învățământului universitar, un candidat poate 

beneficia o singură dată de finanțare de la buget pentru durata normală de studii 
universitare de masterat, candidații care sunt studenți la programe de masterat pe locuri 
finanțate de la buget sau care au beneficiat total sau parțial de astfel de finanțare pentru 
studiile universitare de masterat, au obligația să declare acest lucru la înscriere și pot 
candida doar pentru locurile cu taxă. Un candidat admis poate beneficia de finanțare de 
la buget pentru un singur program de studii universitare, aferent unei durate normale de 
studii. 

Art. 15 Candidații care optează pentru programele de studii cu predare în limba română și care  nu 
au încărcat pe platforma admitere.ase.ro acte de studii eliberate de instituții de 
învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română, vor susține un 
interviu de competență lingvistică la limba română, eliminatoriu, notat cu 
admis/respins. Excepție fac cei ale căror competențe lingvistice de comunicare în limba 
română sunt atestate de probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau 
scrisă) sau de un certificat de competență pentru limba română, eliberat de instituții 
abilitate de către ministerul de resort. 
Bibliografia pentru pregătirea interviului de competență lingvistică este prezentată în 
Anexa 6. 

Art. 16 Pagina oficială de admitere a ASE este admitere.ase.ro și va fi folosită pentru întregul 
proces, de la preînscriere, ierarhizarea candidaților și stabilirea formei de finanțare (buget 
sau taxă), repartizarea pe facultăți (candidați repartizați, aflați în așteptare și respinși) 
până la afișarea rezultatelor finale ale admiterii (candidați admiși și respinși). Candidații 
vor avea acces, în permanență, prin intermediul platformei admitere.ase.ro, la statutul 
pe care îl dețin în cadrul diferitelor etape care alcătuiesc procesul de admitere. 
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Art. 17 Înscrierea se face exclusiv, pe platforma admitere.ase.ro, în perioada 22-26 iulie 2022, în 
condițiile în care toate documentele de înscriere au fost încărcate, ordinea opțiunilor a 
fost stabilită, pe forme de finanțare, (buget, taxă), iar candidatul a confirmat finalizarea 
încărcării datelor prin apăsarea butonului „Trimite pentru înscriere”. 
După ce comisia de admitere constituită la nivelul fiecărei verifică documentele încărcate 
de către candidat, se va transmite acestuia, prin e-mail și pe platforma admitere.ase.ro, 
Fișa de înscriere. Prin accesarea linkului primit pe e-mail, candidatul confirmă 
corectitudinea fișei de înscriere. După confirmarea finală a acesteia, opțiunile exprimate 
și ordinea acestora nu mai pot fi modificate. 

Art. 18 Comisia centrală de admitere a ASE va publica, în timp util, pe site-ul admiterii 
(admitere.ase.ro) informațiilore referitoare la desfășurarea concursului de admitere. 

 
 

Capitolul II 
Desfășurarea concursului de admitere 

 
Art. 19 Desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru 

ocuparea locurilor finanțate de la buget, cât și pentru ocuparea locurilor finanțate în 
regim cu taxă presupune:  
- înscrierea online la concurs;  
- susținerea în sistem fizic sau online a interviului de competență lingvistică, dacă este 

cazul; 
- afișarea rezultatelor la testul de competență lingvistică; 
- susținerea în sistem fizic sau online a examenului de specialitate sub forma testului 

grilă de specialitate pe baza unei tematici și bibliografii prevăzute în Anexa 3; 
- Afișarea rezultatelor candidaților repartizați pe locuri finanțate de la buget, cu taxă, 

aflați în așteptare și a celor respinși; 
- depunerea, în original, a diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență/adeverinței 

de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 
sesiunea iulie 2022) în perioada stabiliă conform graficului de admitere prevăzut în 
Anexa 2 și/sau plata online, pe platforma admitere.ase.ro sau prin virament bancar, a 
jumătate din taxa anuală de școlarizare. Pentru operativitatea procesului, se recomandă 
plata online pe platforma admitere.ase.ro; în cazul în care plata se face prin virament 
bancar - documentul care atestă dovada plății se va încărca pe platforma de admitere. 
În caz contrar, plata nu va fi luată în considerare iar candidatul nu poate fi declarat 
admis. 

- Afișarea finală a rezultatelor candidaților admiși pe locurile finanțate de la buget și la 
taxă și a celor respinși. 

Candidații care au optat pentru forma de finanțare de la buget concurează, implicit. și pe 
locurile cu taxă (în cazul în care sunt alocate locuri pentru această categorie de candidați), 
pentru programele specificate în fișa de înscriere.  

Art. 20 Publicarea informațiilor privind admiterea se face după cum urmează: 
(1) Comisia Centrală de admitere a ASE va afișa, pe toată durata efectuării înscrierilor, 

numărul candidaților înscriși zilnic; 
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(2) Comisiile de admitere constituite la nivelul fiecărei facultăți vor afișa rezultatele 
procesului de admitere, cu precizarea datei și a orei Graficul desfășurării concursului 
de admitere la studiile universitare de masterat este prezentat în Anexa 2. 

Art. 21 Tematica de concurs și bibliografia pentru testul-grilă de specialitate/interviu de 
specialitate sunt prezentate în Anexele 3 și 4. 

Art. 22 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din pașaport, respectând 
următoarele condiții: 
Candidații vor încărca pe platforma admitere.ase.ro, următoarele documente: 
a) Copia diplomei de licență (sau echivalentă, în copie legalizată, tradusă în limba 

română, dacă este cazul (pentru absolvenții promoției 2022, adeverință de absolvire 
a examenului de licență, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a 
mediei examenului de licență și a celorlalte informații prevăzute de Regulamentul-
cadru privind regimul actelor de studii în învățământul superior, aprobat prin OMEC  
nr. 4156/2020).  

b) Copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la programul de licență, copie 
legalizată, tradusă în limba română, dacă este cazul; 

c) Copia diplomei de bacalaureat și foile matricole (sau echivalenta acesteia), copie 
legalizată, tradusă în limba română, dacă este cazul; 

d) Copia adeverinței medicale tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii 
de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să 
rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate copie legalizată, tradusă 
în limba română, dacă este cazul; 

e) copia legalizată, tradusă în limba română dacă este cazul, a certificatului de naștere; 
f) copia legalizată, tradusă în limba română dacă este cazul, a certificatului de căsătorie 

(dacă este cazul); 
g) declarație pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul 

informatic Anexa 7, prin care candidatul declară că: 
- nu va beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două programe de 

studii universitare, indiferent de nivelul lor,  
- nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent 

de nivelul și forma de finanțare ale acestora, 
-  nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE; 
-  a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat 

inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget; 
- este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

h) copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
i) copia pașaportului, valabil cel puțin șase luni de la data înmatriculării; 
j) declarație pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul 

informatic, prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din ASE și se 
angajează că nu va beneficia concomitent de finanțare 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 și forma de 
finanțare ale acestora; 
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k) declarație pe proprie răspundere pe baza voinței liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din 
țara de origine sau de autoritățile competente din România, potrivit legislației în 
vigoare, conform Anexei 13; 

l) o fotografie ¾ tip legitimație/pașaport for JPG sau JPEG încărcată pe platformă; 
m) dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar; 
n) atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz; 
o) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor 

încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate 
și cele originale (Anexa 8); 

p) în cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei 
bacalaureat sau plastifierii, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor 
formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarație pe 
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. 

Dosarele vor fi transmise înaintea înscrierii la adresa dosarerompret@ase.ro – actele 
de studii (diploma de licență, suplimentul la diploma / foaia matricolă, diploma de 
bacalaureat sau echivalentă, foaia matricolă) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea 
accesării platformei online și stabilirea mediilor de concurs. 
După validarea de către comisia de admitere constituită la nivelul fiecărei facultăți a 
dosarului de înscriere, candidatul primește pe e-mail și pe platforma admitere.ase.ro 
o fișă de înscriere, generată de platformă, care conține datele personale, ordinea 
opțiunilor, precum și alte informații, necesare în timpul concursului de admitere și la 
înmatricularea în anul I. Candidatul are obligația să verifice fișa de înscriere și să 
semnaleze eventualele neconcordanțe prin email la adresa comisiei de admitere 
constituită la nivelul fiecărei facultăți, specificată pe platforma admitere.ase.ro până la 
sfărșitul perioadei de înscriere. Candidatul are obligația să confirme fișa de înscriere. 
Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu validarea fișei de înscriere primită 
de către candidat. 

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile și ordinea acestora, precum și alte 
informații din fișa de înscriere, nu mai pot fi modificate. În urma sesizării online primite 
din partea candidaților, prin e-mail la comisia care a realizat înscrierea pot fi corectate 
erori materiale care nu afectează ierarhizarea candidaților. Candidații sunt obligați să-și 
verifice pe platforma admitere.ase.ro statusul la finalizarea fiecărei etape a procesului de 
înscriere; 
 
Înscrierea candidaților se face pe baza datelor din pașaport, respectiv numele, 
inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este 
necunoscut) și prenumele candidatului. 

Art. 23 Desfășurarea examenului de specialitate: 
Comisiile de admitere constituite la nivelul fiecărei facultăți vor afișa electronic, pe 
www.ase.ro, listele nominale ale candidaților înscriși, ordonați alfabetic și programul 
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desfășurării sistem fizic sau online a probei de concurs indicându-se data și ora începerii 
acesteia. 
Candidații au obligația să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afișate și să 
sesizeze eventualele neconcordanțe cu datele reale prin email la adresa comisiei de 
admitere constituită la nivelul facultății specificată pe platforma admitere.ase.ro 
Proba de examen se desfășoară în sistem fizic sau online sub formă de test-grilă, pe o 
durată de maximum două ore, durata exactă a examenului fiind anunțată înaintea începerii 
testării. Testul de specialitate cuprinde întrebări care au o singură variantă de răspuns 
corectă, din tematica prevăzută în Anexa 4 a prezentei metodologii, având în vedere 
următoarele precizări: 
a) candidații care optează numai pentru programe organizate în limba română vor susține 
testul-grilă în limba română; 
b) candidații care optează numai pentru programe organizate în limbă străină vor susține 
testul-grilă de specialitate în limba străină în care vor fi desfășurate programele de studii 
respective; 
c) candidații care optează pentru programe organizate în limba engleză și pentru programe 
organizate în limba română vor susține două teste-grilă (unul în limba engleză și unul în 
limba română);  
Comisiile de admitere constituite la nivelul fiecărei facultăți vor transmite baremurile de 
corectare în termen de maximum șase ore de la finalizarea probei scrise pentru afișarea 
electronică pe www.ase.ro. 
Verificarea răspunsurilor la tezele-grilă se face automat pe platformă. Verificările și 
interpretările umane (manuale) sunt strict interzise. 

Art. 24 Ierarhizarea candidaților pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget și cu taxă: 
(1) Calculul punctajului și ierarhizarea candidaților pentru ocuparea locurilor finanțate 

de la buget și cu taxă se face după cum urmează: 

 Punctajul general de admitere (P) maxim este 100 de puncte obținut pe baza 

rezultatelor de la testul-grilă de specialitate/interviul de specialitate (conform 
condițiilor prevăzute la Anexa 4) și a mediei examenului de finalizare a studiilor 
universitare de licență (ML); 

 la proba de examende specialitate/interviul de specialitate (în cazul programelor 
prevăzute în Anexa 4 și a programului Comunicare în limba engleză pentru 
predare și cercetare economică, (PS) punctajul maxim obținut este 10 puncte; 

 punctajul general de admitere (P) se calculează astfel = (ML x 6) + (PS x 4). Face 
excepție punctajul general de admitere (P) obținut de către candidații la programul 
de masterat Securitatea informatică, care se calculează astfel = (ML x 2,5) + (PS 
x 7,5); 

 transformarea punctajului general de admitere în media generală de admitere (M) 

se face pe baza relației: M=P/10. Dosarul de concurs al fiecărui candidat va 
conține un document doveditor al probei de concurs. Media va fi trunchiată la 
două zecimale, fără rotunjire. Punctajul general minimum necesar pentru a fi 
declarat admis este 60 de puncte (echivalentul notei 6,00). 
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(2) În cazul în care există mai mulți candidați cu punctaj general egal cu cel al ultimului 
loc repartizat pe locurile finanțate de la buget sau cu taxă, aceștia sunt departajați 
după următoarele criterii: 
-  punctajul obținut la proba de examen; 
-  media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență; 
-  media aritmetică a anilor de studii universitare de licență. 

Art. 25 Rezultatele vor fi afișate electronic pe platforma admitere.ase.ro, cu respectarea 
următoarele categorii de liste: 
a) lista candidaților repartizați pe locurile finanțate de la buget, pe fiecare program de 

masterat, în ordinea opțiunilor și în ordinea descrescătoare a mediei generale a 
concursului de admitere, calculată conform art. 24 alin. (1); 

a) lista candidaților repartizați la taxă pe fiecare program de masterat, în ordinea 
opțiunilor și în ordinea descrescătoare a mediei generale a concursului de admitere, 
calculată conform art. 24 alin. (1); 

a) lista candidaților aflați în așteptare; 
a) lista candidaților respinși. 

În cadrul aceluiași domeniu de studiu, un candidat va fi repartizat/admis la un singur 
program și la o singură formă de finanțare, indiferent de numărul opțiunilor sale.  

Art. 26 Confirmarea rezultatelor admiterii: 
(1) Confirmarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se face prin depunerea în 

original a diplomei de bacalaureat, a foii matricole, a diplomei de licență și a 
suplimentului la diplomă și/sau prin plata electronică, prioritar pe platforma 
admitere.ase.ro, urmând instrucțiunile din Anexa 9, a jumătate din taxa anuală de 
școlarizare conform graficului, după cum urmează: 
a) Candidații repartizați pe un loc finanțat de la buget vor confirma un singur loc 

de studiu, prin depunerea originalului diplomei de bacalaureat, a foii matricole, a 
diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, respectiv a adeverinței de 
absolvire a studiilor universitare de licență în cazul absolvenților care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor în anul 2022, conform graficului desfășurării 
concursului de admitere prezentat în Anexa 2 

b) Candidații repartizați pe locurile cu taxă vor confirma locul prin achitarea a 
jumătate din taxa anuală de școlarizare în perioada menționată în graficul 
activităților. Plata se va realiza electronic, cu prioritate, pe platforma 
admitere.ase.ro, urmând instrucțiunile din Anexa 9. Aceștia pot depune, în perioada 
de confirmare a locului și documentele prevăzute la lit. a, în cazul în care doresc să 
ocupe din locurile la buget eliberate de candidații repartizați la buget în prima etapă, 
dar care nu au confirmat. 

c) Candidații care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și a diplomei de 
licență/ adeverințele de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul 
de finalizare a studiilor în 2022) și care nu plătesc jumătate din taxa anuală de 
școlarizare, pentru ocuparea locului de la taxă, sunt declarați respinși, iar locurile 
disponibilizate vor fi redistribuite conform algoritmului de admitere. 

d) Candidații aflați în așteptare, pot depune jumătate din taxa anuală de 
școlarizare, respectiv documentele prevăzute la lit.a, în condițiile în care doresc 
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să candideze fie pe locurile finanțate de la buget, fie la taxă (dacă au optat pentru 
ambele forme de finanțare) eliberate de candidații repartizați la buget sau taxă în 
prima etapă, după caz. Plata taxei de școlarizare și/sau încărcarea documentelor 
doveditoare se vor realiza în conformitate cu art. 26, lit.b 

După această etapă un candidat poate fi declarat admis la un program de studii 
care, de regulă, a reprezentat o opțiune prioritară față de cea la care a fost repartizat 
în prima etapă de afișare. 

 În toate situațiile prezentate mai sus, opțiunile inițiale ale candidaților se păstrează. 
 

Capitolul III 
Drepturi de contestare 

 
Art. 27 Eventualele contestații cu privire la punctajul obținut la proba scrisă a concursului de 

admitere se depun la Registratura ASE, se trimit prin e-mail la adresa 
registratura@ase.ro, conform graficului de activități din Anexa 2 și sunt soluționate de 
către comisiile de soluționare a contestațiilor din cadrul comisiilor de admitere constituite 
la nivelul fiecărei facultăți. Termenul de contestare va fi precizat odată cu afișarea listelor 
cu rezultate. Rezultatele obținute la interviul de specialitate (în cazul programelor 
prevăzute în Anexa 4 și a programului Comunicare în limba engleză pentru predare și 
cercetare economică) nu pot fi contestate. 

Art. 28 Candidatului căruia i s-a admis contestația după afișarea rezultatelor la testul de specialitate 
i se va lua în calculul mediei finale nota obținută în urma contestației.  

Art. 29 Contestațiile cu privire la punctajul obținut la proba de examen se soluționează fără accesul 
candidaților. 

 
 

Capitolul IV 
Înmatricularea în anul I 

 
Art. 30 După primirea avizului/aprobărilor de școlarizare din partea Ministerului Educației, 

candidații admiși sunt înmatriculați în anul I, pentru anul universitar  
2022-2023, prin decizia rectorului. Studenții înmatriculați trebuie să semneze, în primele 
trei săptămâni de la începerea anului universitar, contractul de studii și să depună la 
secretariatul facultății 2 fotografii ¾.  Nesemnarea contractului de studii determină 
pierderea dreptului câștigat prin concurs.  
În organizarea formațiilor de studiu nu se face distincție între cele două categorii de 
studenți cu finanțare de la buget sau taxă. 

Art. 31 La sem 
narea contractului de studii, studenții înmatriculați la forma de finanțare cu taxă vor completa 

dosarul personal cu următoarele documente: 
a) diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă în original; 
b) diploma de licență și suplimentul la diplomă, respectiv adeverința de absolvire a 

studiilor universitare de licență în cazul pentru absolvenților care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor în 2022, în original, sau 
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c) copii conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și 
ale foii matricole, ale diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, respectiv a 
adeverinței de absolvire a studiilor universitare de licență în cazul  absolvenților care 
au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2022. 
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Capitolul V 
Prevederi referitoare la taxa de înscriere  

la concursul de admitere și la taxele de școlarizare 
 

Art. 32 Românii de pretutindeni sunt scutiți de plata taxei de înscriere, în baza Ordinului MEN  
nr. 4107/06.07.2018. 

Art. 33 Taxa de școlarizare pentru românii de pretutindeni, înmatriculați în anul universitar 2022-
2023 este în același cuantum stabilit pentru cetățenii români. 

Art. 34 Jumătate din taxa anuală de școlarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se 
plătește prioritar pe platforma admitere.ase.ro, urmând instrucțiunile din Anexa 9. În 
cazul în care candidatul nu dispune de card bancar necesar plății prin intermediul 
platformei de admitere, plata se va realiza prin virament bancar în contul precizat în 
Anexa 10. Documentul care atestă dovada plății se va încărca pe platforma de admitere. 
În caz contrar, plata nu va fi luată în considerare iar candidatul nu poate fi declarat admis. 

 Candidații admiși pe locuri finanțate de la buget și taxă, care au beneficiat anterior de 
finanțare de la buget pentru un program de masterat, trebuie să declare acest lucru, urmând 
ca în ASE să beneficieze de o astfel de finanțare numai pentru anii diferență față de doi 
(reprezentând durata normală de studii în ASE pentru un program de studii de masterat).  

 
Capitolul VI 

Dispoziții finale 
 

Art. 35 Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaților 
a prezentei metodologii. 

Art. 36 Comunicarea între candidați și ASE va fi realizată pe adresele de e-mail specificate în 
platforma admitere.ase.ro și în prezenta metodologie. Pentru fiecare solicitare transmisă, 
candidatul va primi confirmarea recepționării e-mailului din partea comisiei care a 
realizat înscrierea. Solicitările transmise pe alte adrese decât cele precizate anterior, nu 
vor fi procesate imediat, urmând regimul de petiție online cu răspunsuri în 10 zile, cu 
posibilitatea prelungirii până la 30 de zile, existând astfel riscul de eliminare din concurs. 

Art. 37 În cazul în care, după etapa de înscriere, se înregistrează un număr de candidați mai mic 
decât cifra de școlarizare anunțată pentru programul de studii respectiv, Comisia Centrală 
de admitere poate decide, pe baza unor calcule de rentabilitate efectuate de către Direcția 
Economică și cu aprobarea Consiliului de Administrație, menținerea sau anularea 
programului și, dacă este cazul, redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat 
repartizate programului anulat către celelalte programe de studii. De aceea, se recomandă 
ca un candidat să depună mai multe opțiuni. 

Art. 38 În cazul în care, după etapa de înscriere, numărul locurilor ocupate este mai mic decât cel 
ofertat, Comisia Centrală de admitere poate acorda candidaților care au achitat taxa de 
școlarizare și care au parcurs etapele concursului de admitere posibilitatea să opteze 
pentru unul dintre programele de studii pentru care au rămas locuri disponibile, în cadrul 
aceleiași facultăți. 

Art. 39 După afișarea rezultatelor finale nu sunt admise transferuri între facultăți din ASE și între 
universități  
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Art. 40 Până la semnarea contractelor de studii, candidaților nu li se pot elibera adeverințe care să 
certifice calitatea de student, deoarece ei nu au încă relații instituționale cu Academia de 
Studii Economice din București. Secretariatele facultăților pot elibera, la cerere, doar 
adeverințe care să certifice rezultatul admiterii. 

Art. 41 (1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligații:  
a) să respecte Constituția României și legile în vigoare ale statului român;  
b) să respecte regulamentul intern al ASE;  
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;  
d) să se prezinte la ASE, după obținerea vizei de studii, în vederea înmatriculării;  
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată 
perioada studiilor.  

(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea 
instituțiilor de învățământ superior, MEC poate retrage finanțarea pentru persoana în 
cauză.  

Art. 42 Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă, și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai 
locurilor de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele 
facilități: 
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata studiilor universitare de masterat 

și bursă lunară, după caz;  
b) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita 

subvenției alocate;  
c) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 

endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;  
d) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;  
e) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Art. 43 Un student poate urma în același timp un singur program de pregătire finanțat de la buget, 
indiferent de nivelul său – licență, masterat sau doctorat. Un student poate urma simultan 
maxim două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și de forma de 
desfășurare a acestora. 

Art. 44 În cazul în care un candidat declarat admis la forma de finanțare cu taxă renunță la locul 
ocupat prin concurs înainte de înmatriculare sau în primele trei săptămâni de la începerea 
anului universitar, taxa de școlarizare achitată în vederea confirmării locului obținut prin 
concurs se va restitui integral. 

Art. 45 Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenții trebuie să cunoască și să respecte 
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, 
precum și celelalte proceduri, metodologii și regulamente ale ASE. 
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Anexa 13 
Declarație privind apartenența la identitatea culturală română 

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

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

Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului 
penal al României privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile. 
 
Data..........................       Semnătura............................ 

 
Ambasada României la ………................……......../ Consulatul General al României la 
........................................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna 
.....................................................  
pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


