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PROCEDURA DE ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI PE
LOCURI CU TAXĂ ÎN LEI

În temeiul Ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea procedurii de
școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat
și particular acreditat din România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul
școlar/universitar 2017- 2018, se adoptă următoarea procedură:
Art. 1. Românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate, pot candida pe locuri cu taxă
în lei, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.
Art. 2. Înscrierea la concursul de admitere se face conform graficului prevăzut în Anexa 1.
Art.3. Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

Cerere de înscriere – Anexa 2 ;
Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;
Copia certificatului de naştere, după caz, tradus în limba română;
Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a
identității cultuturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din
țara de origine sau de Ministerul Românilor de Pretutindeni, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei 3;
Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz,
adeverință (pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017) de
promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal –după caz,
tradusă în limba română;
Copia foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – după caz, traduse în limba
română;
Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz;
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;
2 poze, format ¾.

Art. 4. Taxa de școlarizare este în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.
Art. 5. Candidatul va transmite dosarul :

prin poștă la Academia de Studii Economice din București, Biroul pentru Cooperare
Internațională și Studenți Străini, Piața Romană, nr. 6, 010374 – București, România sau
prin e-mail la adresa oana.carnicianu@ase.ro

Art. 6. Candidații vor primi la adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere
confirmarea primirii dosarelor.
Art 7. (1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în
corelație cu prioritățile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul
universitar 2017-2018 de către Ministerul Educației Naționale.
(2) Media generală de admitere este calculată ca medie ponderată între media obținută
la examenul de bacalaureat cu 60% și media anilor de studii cu 40%.
(3) În cazul în care există mai mulți candidați cu media generală de admitere egală cu
cea a ultimului loc repartizat, departajarea se realizează ținându-se cont de media anilor de
studii din liceu.
Art. 8 Confirmarea locului
(1)
După finalizarea procesului de selecție, Direcția de Relații Internaționale va afișa pe
site-ul instituției www.ase.ro rezultatele concursului de admitere.
(2)
Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu transmițând către
universitate formularul din Anexa 4
Art. 9 La înmatriculare, candidații declarați 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.
Art. 10. Românilor de pretutindeni declarați admiși la studiile universitare de licență, pe
locurile de studii cu taxa în lei, care nu cunosc limba română, pot opta pentru frecventarea
anului pe pregătitor de limbă română cu plata taxelor în cuantumul stabilit conform
Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din
Bucuresti.
Art. 11. Românii de pretutindeni, care au dobândit competențe de limba română în contexte
nonformale sau informale vor susține testul de competență lingvistică organizat de instituție
conform metodologiei proprii de admitere.
Art. 12. Școlarizarea românilor de pretutindeni se face în baza avizului Ministerului Educației
Naționale
Prezenta procedura a intrat în vigoare azi......................data aprobării de către Consiliul de
Administație al Academiei de Studii Economice din București.
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