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I. Tarife şcolare pentru licenţă
a. Anii I-II de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă pentru studenţii din România şi din alte
state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere

3.500 lei/an

b. Anii I-II de studii universitare de licenţă, la distanţă sau cu frecvenţă redusă, pentru studenţii din
România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din
Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere

3.200 lei/an

c. Anul III de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă sau la distanţă, pentru studenţii din
România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din
Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare)

3.000 lei/an1

d. Anii I-II de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană

250 Euro/lună x 9 luni

e. Anul III de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană

220 Euro/lună x 9 luni

f. Anii I-II de studii universitare de licenţă, la distanţă sau cu frecvenţă redusă, pentru studenţii din
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din
Confederaţia Elveţiană
g. Anul III de studii universitare de licenţă, la distanţă, pentru studenţii din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană
h. Anul suplimentar la studii universitare licenţă, cu frecvenţă sau la distanţă, pentru studenţii din
România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din
Confederaţia Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare)2

750 Euro/ an
universitar

i. Anul suplimentar la studii universitare de licenţă, cu frecvenţă pentru studenţii din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană

220 Euro /evaluare
220 Euro tarif de
înscriere pentru anul
suplimentar
74 Euro/evaluare

j. Anul suplimentar la studii universitare de licenţă, la distanţă, pentru studenţii din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană

660 Euro/an
universitar
300 lei/evaluare
500 lei tarif de înscriere
pentru anul suplimentar

Obs.: Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de tariful de şcolarizare doar pentru durata normală de studii şi pentru evaluările din
sesiunile normale

II. Tarife şcolare pentru masterat
a. Anul I studii universitare de masterat, cu frecvenţă, pentru studenţii din România şi din alte state
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană,
care au susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare)

4.000 lei/an

b. Anul II studii universitare de masterat, cu frecvenţă, pentru studenţii din România şi din alte state
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană,
care au susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare)

5.000 lei/an

c. Anul I-II studii universitare de masterat, cu frecvenţă, pentru cetăţeni din state care nu fac parte
din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

300 Euro /lună x 9 luni

d. Anii I şi II la programul de masterat internaţional „Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) –
ACCA”
e. Programul de masterat „Dezvoltarea economică a întreprinderii”
f. Programul de masterat „Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian (în
limba engleză)”
g. Programul de masterat „MBA româno-german "Management antreprenorial" - în limba germană”

1.400 Euro/an
2.200 Euro/an
5.750 Euro/an
3.500 Euro/an

Studenţilor de la ID li se deduce suma de 250 lei/an, reprezentând contravaloarea materialelor didactice
Evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar. Evaluările semestrului II se plătesc la începutul acestuia, conform
graficului
1
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h. Anul I la programul de masterat „Tehnici actuariale”
i. Anul II la programul de masterat „Tehnici actuariale”
j. Programul de masterat „Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în energie, cu predare în limba
engleză”
k. Anul suplimentar la studii universitare de masterat pentru studenţii din România şi din alte state
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană,
care au susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare)3
l. Anul suplimentar la studii universitare de masterat, pentru studenţii din state care nu sunt membre
ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană

6.500 lei/an
7.500 lei/an
2.000 Euro/an
450 lei/evaluare
1.250 lei tarif de
înscriere pentru anul
suplimentar
240 Euro /evaluare
240 Euro tarif de
înscriere pentru anul
suplimentar

Obs.: Studenţii de la programele de masterat, cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de tarifele de şcolarizare doar pentru durata normală de
studii şi pentru evaluările din sesiunile normale

III. Tarife şcolare pentru doctorat
a. Anii I-II, pentru doctoranzii din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană
b. Anul III, pentru doctoranzii din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană
c. Anii I-II, pentru doctoranzii cetăţeni din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar.

6.500 lei/an
5.500 lei/an
350 Euro /lună x 9 luni

d. Anul III, pentru doctoranzii cetăţeni din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar.

240 Euro/lună x 9 luni

e. Verificarea suplimentară a tezelor de doctorat prin soft-ul de identificare a similitudinilor
f. Taxa pentru susţinerea tezelor de abilitare

150 lei
8.000 lei

Obs.: Doctoranzii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de tariful de şcolarizare, doar pentru durata normală de studii şi pentru evaluările din
sesiunile normale

IV. Tarife şcolare minime pentru studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
a. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (91-180 ore)
2.500 lei
b. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (60-90 ore)
1.700 lei
c. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (40-59 ore)
1.400 lei
d. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (30-39 ore)
900 lei
e. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (20- 29 ore)
600 lei

Evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar. Evaluările semestrului II se plătesc la începutul acestuia, conform
graficului
3
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V. Tarife pentru cursurile organizate în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
a.
Nivelul I (studenţi înscrişi la programul de licenţă cu frecvență) – durata studiilor: 3 ani
100 lei/ disciplină şi
100 lei/ evaluarea
finală
b.
Nivelul II (destinat studenţilor de la studiile universitare de masterat), durata studiilor: 2 ani 750 lei/an
c.
Pentru programul de formare continuă destinat personalului de conducere şi de îndrumare
2000 lei
din sistemul preuniversitar „MANAGER XXI”
d.
Pentru modulul TIC (Tehnologii Informatice Computerizate), parte a programului de
1000 lei
formare continuă „MANAGER XXI”
e.
Pentru cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi metodică (Nivel I), durata 10 1.600 lei
luni
f.
Pentru cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi metodică (Nivel II), durata 10
1.600 lei
luni
g.
Taxe reevaluare
Pentru Nivelul I (licenţă)
100 lei/ disciplină
disciplină
Pentru Nivelul II
150 lei/ disciplină
(masterat)
Pentru postuniversitar

h.

Evaluare finală (Nivelul I, Nivelul II zi şi postuniversitar)
Pentru gradele didactice I şi II
- cursurile de pregătire pentru examene de obţinere a gradului didactic II
- înscriere la examenele pentru obţinerea gradului didactic II
- înscriere la probele pentru obţinerea gradului didactic I
- adeverinte (participare probe grade didactice, obţinerea gradelor didactice )

VI. Tarife pentru examenele de finalizare a studiilor
a. Tarif pentru examenul de licenţă /disertaţie susţinut de absolvenţii ASE din an suplimentar şi din
promoţiile anterioare

Niv. I: 150 lei/
disciplină
Niv. II: 150 lei/
disciplină
150 lei
200 lei
200 lei
200 lei
50 lei

625 lei

b. Tarif pentru examenul de licenţă pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, susţinut de absolvenţii formei de învăţământ la
distanţă
c. Tarif pentru examenul de licență pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi ai ASE din an suplimentar şi din
promoţiile anterioare
d. Tarif pentru examenul de disertație pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi ai ASE din an suplimentar şi din
promoţiile anterioare
e. Tarif pentru susţinerea tezei de doctorat, pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii străini bursieri
ai statului român şi pe cont propriu nevalutar, care nu susţin teza de doctorat în primii trei ani de
studii*
f. Tarif pentru susţinerea tezei de doctorat, pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar

220 Euro

g. Tarif resusținere teză de doctorat, pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii străini bursieri ai statului
român şi pe cont propriu nevalutar
h. Tarif resusținere teză de doctorat, pentru cetăţenii pe cont propriu valutar

5.500 lei

220 Euro

240 Euro

2.500 lei

1.000 Euro

2.000 Euro

* Studenţii-doctoranzi care susţin teza de doctorat în primii trei ani de la înmatriculare şi cei care fac parte din grupul ţintă din cadrul proiectelor organizate
prin programele POSDRU, sunt scutiţi de achitarea tarifului pentru susţinerea tezei de doctorat
Obs.: Personalul din învăţământ şi cercetare din cadrul ASE achită jumătate din tariful pentru susţinerea tezei de doctorat.
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VII. Tarife pentru susţinerea examenelor de şcolaritate
a. Evaluările nepromovate sau la care s-a absentat
b. Evaluările din sesiunea de reprogramare şi de diferenţă pentru rapoartele de cercetare doctorală
c. Disciplina facultativă din curricula de licenţă
d. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar pentru
anul universitar în curs (anii I-II de studii universitare de licenţă)

e. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar pentru
anul universitar în curs (anul III de studii universitare de licenţă)

f.Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar pentru anul
universitar în curs (anii I-II de studii universitare de masterat)

g.Evaluările de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori, pentru studenţii
străini pe cont propriu valutar din anul II de studii universitare de licenţă
h. Evaluările de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori, pentru studenţii
străini pe cont propriu valutar din anul III de studii universitare de licenţă
i. Evaluările de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori, pentru studenţii
străini pe cont propriu valutar din anul II de studii universitare de masterat
j. Testarea pentru studenţii străini a cunoştinţelor de limbă (română şi străină)

k. Testarea pentru studenţii români a cunoştinţelor de limbi străine şi eliberarea atestatului
l. Reevaluările pentru mărire de notă
VIII. Tarife pentru transferuri şi reînmatriculări
a. Transferul de la alte institute de învăţământ superior la ASE
b. Transferul studenţilor străini pe cont propriu valutar de la alte institute de învăţământ superior la
ASE
c. Reînmatricularea la studii universitare de licenţă pentru studenţii români4
d. Reînmatricularea la studii universitare de masterat pentru studenţii români4
e. Reînmatricularea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
pentru candidații români4
f. Reînmatriculare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar, pentru programele de licenţă4
g. Reînmatriculare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar, pentru programele de masterat

75 lei/evaluare
550 lei
100 lei
250 Euro/ 30 zile * nr.
zile calendaristice
aferente sesiunii de
reprogramare
220 Euro/ 30 zile * nr.
zile calendaristice
aferente sesiunii de
reprogramare
300 Euro/ 30 zile * nr.
zile calendaristice
aferente sesiunii de
reprogramare
250 Euro/evaluare
220 Euro/ evaluare
300 Euro/evaluare
250 Euro pentru studii
licență
300 Euro pentru studii
univ. de masterat
50 lei
10 lei/ evaluare

650 lei
220 Euro
1.250 lei +
300 lei/evaluare
1.250 lei +
450 lei/evaluare
1.250 lei +
300 lei/evaluare
220 Euro
220 Euro/evaluare
240 Euro
240 Euro/evaluare

h. Transferul de la ASE către alte instituţii de învăţământ superior, universităţi

650 lei

i. Taxa de evaluare a dosarelor persoanelor care solicita echivalarea studiilor efectuate anterior

500 lei

Obs.: Transferul între facultăţile ASE este gratuit.

IX. Tarife pentru păstrare/arhivare documente
a. Diploma de licenţă, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare,
certificate de definitivat, gradul II, gradul I, certificat de absolvire a DPPD, atestat de formare
continuă a personalului şi alte tipuri de diplome, ridicate după 18 luni de la absolvire.5

200 lei

Evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea reînmatriculării. Evaluările semestrului II se plătesc la începutul acestuia, conform graficului de plată a
tarifelor
5 Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, care însoţeşte diploma se eliberează gratuit.
4
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b. Duplicatul diplomei de licenţă, de master, de doctor, de studii postuniversitare de
specializare/aprofundare, certificatului de definitivat, gradul II, gradul I, certificatului de absolvire a
DPPD, atestatului de formare continuă a personalului şi a altor tipuri de diplome.
c. Duplicatul la suplimentul de diplomă/foaia matricolă
d. Foi matricole, suplimente la diplome neînsoţite de diplome
e. Programa analitică
f. Adeverinţe diverse de la Arhivă, cu excepţia adeverinţelor necesare la Casa de pensii
g. Situaţii şcolare eliberate de către Arhivă
h. Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţine documente de studii, la cererea
titularului. Expedierea o face titularul.

200 lei

150 lei
150 lei
50 lei la care se adaugă
1 leu/pag
125 lei
200 lei
125 lei

Obs.: Adeverinţa care atestă calitatea de student în cadrul studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat se eliberează fără perceperea vreunei taxe

X. Tarife pentru legitimaţii
a. Duplicatul cardului de student
b. Duplicatul legitimaţiei de călătorie pentru transportul local

25 lei
5 lei

XI. Tarife pentru card/legitimaţie acces în bibliotecă
a. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală şi împrumut la domiciliu în Biblioteca Centrală
şi filiale, pentru cadrele didactice asociate
b. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii externi
c. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii externi

d. Viza anualtă a permisului, pentru utilizatorii externi
e. Eliberare duplicat permis, pentru utilizatorii externi

25 lei
50 lei
1 zi – 5 lei
2 - 30 zile –15 lei
2-6 luni – 30 lei
30 lei
20 lei

XII. Tarife pentru nerespectarea regulamentului de funcţionare a bibliotecii
a. Introducerea
şi
consumul 75 lei
alimentelor şi băuturilor în bibliotecă;
nerespectarea curăţeniei în incinta
spaţiilor bibliotecii
b. Nerespectarea liniştii şi ordinii în 50 lei
bibliotecă, inclusiv utilizarea telefonului
mobil în sălile de lectură şi studiu
c. Deteriorarea
publicaţiilor 75 lei la care se adaugă preţul publicaţiei
(subliniere, notare pe text, extragere de
pagini şi orice alte tipuri de deteriorări)
d. Pierderea publicaţiilor
În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334 din 2002, art. 67(2)
e. Nerestituirea la termen a
documentelor de bibliotecă împrumutate
de utilizatori

2 lei / publicaţie / zi lucrătoare, calculată în sistemul integrat de bibliotecă, gradual
până se va atinge 50% din valoarea medie de achiziție a documentelor de bibliotecă
din anul precedent.

XIII. Tarife pentru alte servicii - Bibliotecă
a. Scanare
b. Elaborare de bibliografii la cerere
Selectarea şi listarea titlurilor din catalogul online (pentru utilizatorii externi)
c. Elaborare de bibliografii la cerere
Selectarea şi listarea titlurilor din baze de date ştiinţifice (pentru utilizatorii externi)
d. Împrumut interbibliotecar

2 lei/pagină
0,5 lei/titlu
2 lei/titlu
Taxe poştale

Observaţie generală:

Tarifele de şcolarizare se plătesc în două rate egale, în primele trei săptămâni ale fiecărui semestru
universitar.
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Facilităţi de studii în anul universitar 2014 - 2015
Pentru toţi angajaţii universităţii-cadre didactice şi personal nedidactic:
 Pentru cursurile postuniversitare, se acordă anual 10 locuri subvenţionate de ASE. Selecția se face
conform unei metodologii stabilite de Consiliul de Administrație; o persoană poate beneficia de această
facilitate o dată la 10 ani; se va încheia act adiţional la contractul de muncă, astfel încât, beneficiarii
acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de 3
ani;
B. Pentru cadrele didactice ale universităţii:
Conform unei metodologii stabilite de Consiliul de Administrație se acordă anual:
 3 locuri subvenţionate de ASE pentru care se va încheia act adiţional la contractul de muncă, astfel încât,
beneficiarii acestei facilităţi nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o
perioadă de 3 ani, la următoarele programe de masterat:
o MBA Româno-Canadian
o Dezvoltarea economică a întreprinderii
o MBA româno-german "Management antreprenorial" - în limba germană
 40 locuri gratuite la programul de masterat Comunicare în limba engleză pentru învăţământ şi
cercetare“, destinate inclusiv cadrelor didactice care au urmat anterior un masterat cu finanţare de la
buget; se va încheia act adiţional la contractul de muncă, astfel încât, beneficiarii acestei facilităţi nu pot
avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de 3 ani.
C. Pentru studenţii universităţii:
 Pe ansamblul universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie, se acordă un număr de locuri
pentru desfăşurarea activităţii în sistem de voluntariat, cu condiţia ca studenţii cu situaţie materială
precară dovedită prin documente, să aibă prioritate; prestarea acestei activităţi va echivala tariful de
şcolarizare aferent unui semestru/an universitar;
 Se acordă o reducere a tarifului de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la programele de
studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, din cadrul Facultăţii de
Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.
A.

Acest material a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti din 31 iulie 2014

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA
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