Anexa la HS nr. 88/09.07.2017

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Dispoziţii generale

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă în
Academia de Studii Economice din București pentru românii de pretutindeni au la bază următoarele
acte normative:
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul MEN n r. 3900/1 6 .05 .2017;
METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat
din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul
comun al MEN (3900/16.05.2017), MAE (A10/2046/26.05.2017) și MRP (C/129/17.06.2017).
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 aparţinând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărșeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniţi, 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 emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora,
precum și cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reședinţa în străinătate.
Art. 2 În baza prezentei Metodologii, în învăţământul superior de stat din România, la programe de
studii acreditate și autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română,
românii de pretutindeni pot beneficia de:
(1) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a
Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii
și a capacităţii de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunităţii
identificate de instituţiile 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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(2)locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri
a Academiei de Studii Economice din București, cu respectarea prioritară a criteriului
calităţii și a capacităţii de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza
oportunităţii identificate de instituţiile 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.
Art. 3. Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română vor frecventa anul pregătitor de limba
română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba
română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care
prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba
română (diplome și certificate) sau acte de studii, situaţii școlare atestând cel puţin patru ani
de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din
sistemul naţional din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de
competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.
Desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă cu frecvenţă
pentru românii de pretutindeni pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar
cu bursă, respectiv pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă
Art. 4 Graficul desfășurării concursului de admitere este prezentat în Anexa 4.
Art. 5 Înscrierea la concursul de admitere se face respectând următoarele condiţii:

Cetăţeni din Republica Moldova
Candidatul va transmite dosarul :
 prin poștă la Academia de Studii Economice din București, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piaţa Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverinţă
pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017.
c) copii ale foile matricole pentru studii liceale;
d) copia certificatului de naștere;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
h) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverinţă
pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba
română.
c) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit– traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Bulgaria
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverinţă
pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba
română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituţie de învăţământ acreditată din Bulgaria sau
de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat
liceul în România;
i) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
j) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni din Croaţia
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverinţă
pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 – tradusă în limba
română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Diaspora
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017, inclusiv
pentru absolvenţii școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – tradusă în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni din Grecia
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017, inclusiv
pentru absolvenţii școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – tradusă în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Israel
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, str. Piata Romana, nr. 6, sector 1,
București sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă
în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Macedonia
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piata Romană, nr. 6, 010374 – București, România i sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă
în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piaţa Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă
în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituţie de învăţământ acreditată din Bulgaria
sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au
urmat liceul în România;
i) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
j) 2 poze, format 3/4
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Români de pretutindeni din Ucraina
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piaţa Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă
în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
i) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Ungaria
Candidatul va transmite dosarul:
 prin poștă la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Biroul pentru Cooperare
Internaţională și Studenţi Străini, Piaţa Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
 prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro
Dosarul de candidatură conţine următoarele acte:
a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei 1
b) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverinţă pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017– tradusă
în limba română.
c) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – traduse în limba română.
d) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
f) copia pașaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
g) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 2;
h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituţie de învăţământ acreditată din Bulgaria
sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au
urmat liceul în România;
i) adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care
candidează
j) 2 poze, format 3/4
7

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
Art. 6 Candidaţii vor primi la adresa de e-mail menţionată în formularul de înscriere confirmarea
primirii dosarelor.
Art. 7 Candidaţii vor fi admiși pe bază de concurs de dosare.
(1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de generale de admitere, în
corelaţie cu priorităţile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul
universitar 2017-2018 de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
(2) Media generale de admitere este calculată ca medie ponderată între media obţinută la
examenul de bacalaureat cu 60% și media anilor de studii cu 40%.
(3) În cazul în care exista mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a
ultimului loc repartizat, departajarea se realizează ţinându-se cont de media anilor de
studii din liceu.
Art. 8 Confirmarea locului
(1) După finalizarea procesului de selecţie, Direcţia de Relaţii Internaţionale va afișa pe siteul instituţiei www.ase.ro rezultatele concursului de admitere.
(2) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu transmiţând către
universitate formularul din Anexa 3
Art. 9 La înmatriculare, candidaţii declaraţi admiși vor depune actele de studii în original, precum și
copiile legalizate sau, după caz, traduse în limba română și legalizate a documentelor depuse
la înscriere.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședinţa Senatului Academiei de Studii Economice din
București din data de 9 iulie 2017.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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