Pașii candidatului la ADMITERE LICENȚĂ 2022
Admiterea la studiile universitare de LICENȚĂ se desfășoară prin concurs bazat pe:
 ESEU MOTIVAȚIONAL - evaluat cu calificativul admis/respins
Candidaţii vor încărca pe platforma admitere.ase.ro eseul/eseurile motivaționale privind alegerea ASE și a
programului de studii (#25 EAM), datat, semnat, scanat/fotografiat.

 MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE calculată ca medie ponderată între media obținută
la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.
!! Ierarhizarea candidaților ce au obținut calificativul admis la eseul motivațional se face în
funcție de media generală de admitere și în ordinea opțiunilor precizate de candidat pe
platforma admitere.ase.ro.
!! Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al
anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

 Candidații vor consulta în permanență platforma admitere.ase.ro și adresa personală
de e-mail, comunicată în cadrul procesului de înscriere, pentru a fi la curent cu statutul
pe care îl dețin și demersurile pe care le vor urma în cadrul etapelor de admitere
 Candidații vor accesa permanent, pentru informații curente despre procesul de
admitere: site-ul instituțional www.ase.ro; facebook ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, @feam.ase

1. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta). Absolvenții programelor
de studii din străinătate și ai liceelor internaționale din România, pe lângă diploma de
bacalaureat/adeverința de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și
copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de ministerul de resort – CNRED
și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internaționaladmission@ase.ro, actele de
studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile matricole corespunzătoare tuturor
anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED).
2. Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii
(pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți). Absolvenții care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2022 vor încărca foaia matricolă
sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii;

3. Eseul motivațional/eseurile motivaționale, datat, semnat, scanat/fotografiat, privind
alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare
limbă de predare a programelor din fișa de înscriere.
4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale (școlare sau teritoriale)
sau de medicul de familie, cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, din care să
rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;
5. Certificat de naștere
6. Cartea de identitate
7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
8. Declaraţia pe propria răspundere - document ce se completează în aplicația de înscriere
(Anexa 7), prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de
reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanțare de la buget pentru două sau
mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor și nu va urma
simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma
de finanțare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii
universitare de licență, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de
la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
9. O fotografie 3/4 tip legitimație/pașaport, format jpg sau jpeg, încărcată pe platformă;
10. Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
11. Certificatul de încadrare în grad de handicap/certificatul de orientare şcolară şi
profesională, valabil la data depunerii acestuia, după caz;
12. Documentul care atestă apartenența la minoritatea rromă, după caz;
13. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
14. Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și
internaționali;
15. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele două
opțiuni;
16. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe
platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale
(Anexa 8)
!! În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt
redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii
legalizate ale traducerilor în limba română.
!!! Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de
admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Eseul motivațional va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 și va conține
între 300 și 500 de cuvinte. Eseul motivațional se va redacta în limba română pentru programe
de studii în limba română și pentru programul Limbi moderne aplicate.
Candidații vor data, semna, scana/fotografia și încărca pe platforma admitere.ase.ro eseul
motivațional privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune
pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Semnătura candidatului
semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia. Eseul va fi evaluat prin
calificativul admis/respins.
Eseul motivațional are următoarea structură:

1. Date de identificare a candidatului: nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume – din
certificatul de naștere
2. De unde v-ați informat despre oferta educațională a ASE?
3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) și argumentele pentru
care ați ales să studiați la ASE? (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră,
argumente pentru obținerea unei anumite calificări etc.).
4. Care sunt așteptările dumneavoastră privind viața de student în ASE (în ceea ce privește
procesul educațional, precum și eventuala angajare pe durata studiilor)?
5. După finalizarea programului de studii universitare de licență, vă gândiți să continuați
studiile universitare de masterat în ASE?
6. Ați avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acţiuni
de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a fi student la programele oferite
de ASE?
7. Cum doriți să vă implicați în activitățile extra-curriculare organizate de cadre didactice sau
studenți? (participare la sesiuni de comunicări științifice studențești, concursuri, acțiuni de
voluntariat, schimburi de experiență, participarea la organizarea de activități culturale,
sportive etc.).
8. Menționați, dacă doriți, alte elemente care considerați că vă recomandă.
Data .................. Semnătura candidatului ...........................

OPȚIUNE înseamnă: un program la BUGET sau un program la TAXĂ. Exemplu: 25 Economie
Agroalimentară și a Mediului BUGET; 26 Economie Agroalimentară și a Mediului TAXĂ
În situația în care vă interesează un program de studii atât la BUGET, cât și la TAXĂ, înseamnă
că vă înscrieți la DOUĂ OPȚIUNI.
Taxa de înscriere pentru învățământul cu frecvență este de 120 de lei, în care sunt incluse
primele două opțiuni. Candidații care vor să își exprime mai mult de două opțiuni vor plăti câte
40 de lei pentru fiecare opțiune suplimentară.
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere numai pentru primele două opțiuni și numai pentru o
singură formă de învățământ:
- copiii orfani de ambii părinți;
- tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
- angajații pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora;
- copiii pensionarilor, foști angajați ai ASE;
- copiii personalului didactic și didactic auxiliar, pensionat din sistemul de învățământ;
- copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ.
Notă: Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor încărcate
de candidați pe platforma online admitere.ase.ro, din care să rezulte că fac parte din una
dintre categoriile îndreptățite. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere din
ASE.
!! Taxa de înscriere și suma aferentă opțiunilor se achită electronic, cu prioritate pe platforma
ASE admitere.ase.ro, iar plata taxei se înregistrează automat în baza de date. În cazul în care
candidatul nu dispune de card bancar pentru a putea efectua plata pe platforma

admitere.ase.ro, plata se va face prin virament bancar, iar candidații trebuie să încarce pe
platforma admitere.ase.ro documentul justificativ care atestă dovada plății.
TAXA DE ȘCOLARIZARE pentru anul universitar 2022-2023, la programele de studii
universitare de licență organizate la forma de învățământ cu frecvență, este de 4.000 lei/an
Taxa de școlarizare se achită electronic, cu prioritate, pe platforma admitere.ase.ro, caz în care
plata taxei de școlarizare se înregistrează automat în baza de date. În cazul în care plata se
face prin virament bancar, este necesară încărcarea copiei documentului justificativ de plată
pe platforma admitere.ase.ro
REGULAMENT ADMITERE

184 locuri Buget RO, UE,
SSE

1 loc olimpici, Buget

EAM

1 loc pt cei din sistemul de
protecție socială, Buget
1 loc cerințe educaținale
speciale/ dizabilități, Buget
2 locuri absolvenți licee
mediul rural, Buget
3 locuri români de
pretudindeni, Buget

106 locuri Taxă

Pentru învățământ cu frecvență (la zi) (IF) înscrierile au loc în perioada 4 - 8 iulie (L-V), vineri,
8 iulie, până la ora 16:00.
Pentru învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) înscrierile au loc în perioada 4 8 iulie (L-V), vineri, 8 iulie, până la ora 16:00.
-

vezi subpunctul I de mai sus

-

vezi subpunctul V de mai sus

-

vezi subpunctul IV de mai sus

-

vezi subpunctul VI de mai sus

-

vezi subpunctul VI de mai sus

-

vezi subpunctul VI de mai sus

Candidații care au obținut calificativul admis la eseu și, după caz, la proba de competență
lingvistică, sunt ierarhizați conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor
precizate pe platforma admitere.ase.ro, opțiuni care apar si in fisa de înscriere.
In cazul in care exista mai mulți candidați cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat
la buget sau la taxa, aceștia sunt departajați aplicându-se, in ordine, următoarele criterii:
i. media anilor de studii din liceu;
ii. nota obținută la proba scrisa la limba si literatura romana/materna de la examenul
de bacalaureat;
iii. media anului patru de studiu.
Dacă sunt repartizat pe locurile finanțate de la bugetul de stat nu achit taxa de școlarizare,
doar taxa de înscriere. Dacă am fost repartizat pe 15 iulie la buget, în perioada 18 - 21 iulie
(joi, 21 iulie, pana la ora 14:00) depun diploma de bacalaureat în original la facultatea care
constituie prima mea opțiune din fișa de înscriere.
Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul
semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.
Studenții au acces la burse de mai multe tipuri, în funcție de performanțele obținute.
 burse de excelență: intre 1000 si 1500 lei/lună;
 burse de performanță: între 1000 și 1400 lei/lună;
 burse de merit: 750 lei/lună;
 burse sociale: 700 lei/lună;
burse sociale ocazionale: 700 lei/semestru.

