
EXTRAS DIN 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019 
 

 

Art. 10. Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

este diferită în funcţie de cetăţenia candidaţilor, astfel:  

 

a) pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;  

 

b) pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, 

Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană. 

 

Art 12.  

 

(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat 

pentru anul universitar 2018-2019 este în conformitate cu Metodologia privind 

tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București.  

 

(2) Pentru studiile universitare de doctorat, tarifele şcolare sunt cele prevăzute în 

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din 

București, aprobată de Senatul ASE şi afişată la adresele: http://mefc.ase.ro/taxe şi 

http://doctorat.ase.ro/taxe-burse-doctorat. 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în 

anul 2018 este:  

 

a) Pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene: 

500 de lei (achitată în numerar la Casieria ASE sau la punctul de încasare de la 

sediul din strada Take Ionescu nr. 11, parter, în perioada 9 – 11 iulie 2018); 

b)  

c) Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea 

Europeană, Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene: 560 € 

(Euro), achitată prin OP la BCR (cont euro RO15RNCB0072001607860023); 

  

 

http://doctorat.ase.ro/taxe-burse-doctorat


 

Art. 18. 

(1) La înscriere, candidaţii optează pentru un conducător de doctorat şi o temă de 

cercetare propusă de acesta, precum şi pentru formele de finanţare.  

(2) Candidatul este înregistrat în baza de date şi primeşte o fişă de înscriere listată, 

cu datele personale, opţiunea privind domeniul, conducătorul de doctorat la care 

doreşte să se înscrie şi tema de doctorat, ordinea formelor de învățământ și 

finanţare pentru care optează:  

 

 forma de învațământ cu frecvență, cu finanţare de la buget, cu bursă;  

 forma de învațământ cu frecvență, cu finanţare de la buget, fără bursă;  

 forma de învațământ cu frecvență, bursier al statului român;  

 forma de învațământ cu frecvență, loc români de pretutindeni;  

 forma de învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV – cont 

propriu valutar)  

 forma de învațământ cu frecvență redusă, în regim cu taxă cetățeni UE;  

 forma de învațământ cu frecvență redusă, în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV 

– cont propriu valutar)  

 

După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de către 

candidat. Un exemplar rămâne la dosar, iar pe cel de-al doilea îl primeşte candidatul, 

împreună cu legitimaţia de concurs.  

 

 

Art 19. Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate 

şi să sesizeze eventualele erori Comisiei Centrale de admitere a CSUD, în termen de 

24 ore de la afişarea acestora, în intervalul orar 900-1600. Comisia Centrală de 

admitere a CSUD va preciza pe liste data şi ora afişării.  

 

Art 20. După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opţiunea 

privind conducătorul de doctorat, tema de doctorat, precum şi alte informaţii, 

nu pot fi modificate.  


