Capitolul II
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU FRECVENŢĂ
Art. 16 Graficul desfăşurării concursului de admitere este prezentat în Anexa A.
Art. 17 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate, cu respectarea
următoarelor condiţii:
(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv
adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:
a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau
echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate;
absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în 2014 vor prezenta adeverinţa care atestă
promovarea examenului național de bacalaureat, în original sau copie legalizată, conform modelului
elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru absolvenţii de programe de studii din străinătate,
diploma de bacalaureat / adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul de recunoaştere emis de
Ministerul Educaţiei Naţionale - CNRED;
b) eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din
Bucureşti (Anexa I);
c) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;
d) copia legalizată a certificatului de naştere;
e) copia cărţii de identitate;
f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat
din Academia de Studii Economice şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de
la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor; nu va
urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de
finanţare ale acestora (declaraţia se completează automat în aplicaţia de înscriere);
h) două fotografii ¾;
i) bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
(2) Înscrierea se face o singură dată, la comisia facultăţii pentru care are prima opţiune.
Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de la calculator, cu datele personale, ordinea
opţiunilor, precum şi alte date care vor avea importanţă în timpul concursului de admitere şi la
înmatricularea în anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de
candidat. Un exemplar rămâne la dosar, iar pe al doilea îl primeşte candidatul.
(3) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere,
la comisia unde s-a făcut înscrierea.
(4) La înscriere, se precizează, priorităţi pentru programele de studii şi pentru forma de
finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa E.
(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
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(6) Detalii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni din ţări ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se prezintă în Anexa G, iar
pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene se prezintă în Anexa H a prezentei metodologii.
(7) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru
fiecare facultate şi program de studii, numărul candidaţilor înscrişi zilnic.
Art. 18 Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă, se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Art. 19 (1) Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, se
face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de
înscriere. Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o
singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac olimpicii
internaţionali care îndeplinesc cerinţele art. 26, litera b) din prezenta metodologie.
(2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a
ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-se, în
ordine, următoarele criterii:
- media anilor de studii de liceu;
- nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de
bacalaureat.
Art. 20 Confirmarea rezultatelor se face conform prevederilor art. 21, litera g., ţinându-se cont de
faptul că:
- Depun diplomele de bacalaureat, în original, absolvenţii care au promovat examenul
naţional de bacalaureat în anii anteriori;
- Depun adeverinţele care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat,
absolvenţii care au promovat examenul naţional de bacalaureat în sesiunea 2014.
Art. 21 Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ
cu frecvenţă are etapele prevăzute în Anexa A:
a) Înscrierea la concurs;
b) Afişarea rezultatelor obţinute la evaluarea eseului motivaţional;
c) Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la programele de studii cu predare în
limbi străine, pentru susţinerea probei scrise de competenţă lingvistică;
d) Susţinerea testului de competenţă lingvistică;
e) Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică;
f) Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a
celor aflaţi în aşteptare;
g) Depunerea diplomelor de bacalaureat/ adeverinţelor care atestă promovarea
examenului de bacalaureat în original şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare, după
cum urmează:
 Depun diplomele de bacalaureat /adeverinţele care atestă promovarea examenului de
bacalaureat, în original, candidaţii care vor să fie admişi pe locuri finanţate de la
buget, inclusiv cei repartizaţi la taxă sau cei care sunt în aşteptare, dacă au optat
pentru forma de finanţare de la buget.
 Plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare candidaţii care vor să concureze la
taxă, inclusiv cei repartizaţi la buget sau cei care sunt în aşteptare, dacă au optat
pentru forma de finanţare cu taxă.
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 Depun diplomele de bacalaureat /adeverinţele care atestă promovarea examenului de
bacalaureat în original şi vor plăti jumătate din taxa anuală de şcolarizare candidaţii
care doresc să candideze fie pe locurile finanţate de la buget, fie la taxă, inclusiv cei
aflaţi în aşteptare, dacă au optat pentru ambele forme de finanţare. În toate situaţiile,
opţiunile iniţiale se păstrează. Candidaţii care nu depun diplomele de bacalaureat
/adeverinţele care atestă promovarea examenului de bacalaureat în original şi nici nu
plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare sunt eliminaţi din concurs.
Taxa de şcolarizare aferentă se va plăti numai la casieriile ASE.
După această etapă un candidat poate fi declarat admis la un program de studii universitare
care, de regulă, a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost repartizat în
prima etapă de afişare.
h) Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi la taxă şi a
celor respinşi: 29 iulie 2014.
Art. 22 Un candidat – admis pe locurile finanţate de la buget sau la taxă – se găseşte afişat pe o
singură listă, la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare.
Lista candidaţilor respinşi conţine candidaţii care nu întrunesc condiţiile de admitere pentru niciuna
din opţiunile formulate. Lista candidaţilor în aşteptare conţine candidaţii care întrunesc condiţiile de
admitere pentru cel puţin una din opţiunile formulate, nu au obţinut un loc în prima etapă de afişare
a rezultatelor, dar îl pot obţine după depunerea diplomelor şi plata primei jumătăţi din taxa anuală
de şcolarizare. Pe liste se vor preciza data şi ora când au fost făcute publice.
Art. 23 Candidaţii aflaţi în aşteptare, care au plătit jumătate din taxa anuală de şcolarizare pentru a
candida pe locurile cu taxă şi care, în această etapă, nu au fost admişi, pot solicita restituirea
integrală a sumei plătite sau transferul ei pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă sau
la distanţă (dacă s-au înscris la concursul de admitere pentru această formă de învăţământ).
Art. 24 Candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget li se restituie integral, la cerere şi
conform prevederilor legale, taxa de şcolarizare, dacă a fost plătită.
Art. 25 Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea
unei taxe suplimentare, în timpul programului de lucru cu publicul stabilit de universitate.
Art. 26 Înscrierea candidaţilor olimpici naţionali şi internaţionali:
a) Candidaţii olimpici naţionali şi internaţionali participă la concursul de admitere în
aceleaşi condiţii ca ceilalţi candidaţi români.
b) Candidaţii care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studiu (2012-2013, 2013-2014)
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi cei care au obţinut premiul întâi sau medalia de aur
în unul din ultimii patru ani (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) la olimpiadele şcolare
internaţionale pot urma două programe din aceeaşi facultate sau din facultăţi sau instituţii diferite
fără taxe de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi
studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Pentru a fi admişi la a doua facultate, pe locuri finanţate de la buget, candidaţii olimpici
internaţionali trebuie să aibă media de admitere mai mare decât a ultimului admis la respectiva
facultate.
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