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Art 3.  (1) Concursul de admitere constă în două probe: testul de competență lingvistică și examenul de 

specialitate, potrivit Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat al ASE - IOSUD.  

Art 11. (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul 

universitar 2022 – 2023 este stabilită în conformitate cu Metodologia  privind taxele aplicate în 

Academia de Studii Economice din București, aprobată de Senatul ASE. – 500 lei 

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

privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, aprobată de Senatul ASE 

și afișată la adresele: http://mefc.ase.ro/taxe.  

  

  

Art 16.   (1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online pe platforma doctorat.ase.ro   

(2) Candidații cetățeni români vor încărca pe platforma doctorat.ase.ro următoarele documente 

în format PDF sau .jpeg/.jpg;  

a) formularul de înscriere completat și semnat (Anexa 6);  

b) cel puțin o scrisoare de recomandare (Anexa 7 - Formularul Scrisoare de recomandare 

doctorat 2022 - 2023), însoțită de declarația de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de 

date cu caracter personal (Anexa 11);  

c) curriculum vitae (Anexa 8 - Formularul Curriculum Vitae doctorat 2022 - 2023, semnat;   

d)  proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat pentru care candidează,  

semnat (Anexa 9);    

e) copie a certificatului de naștere; 

f) copie a actului de identitate;   

g)  copie a certificatului de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă 

este cazul;  

h)  copie a diplomei de bacalaureat;   

i)  copie a diplomei de licență, însoțită de o copie a  suplimentului la diplomă/foaia 

matricolă;  

j)  copie a diplomei de master sau echivalentă, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia 

matricolă (pentru absolvenții promoției 2022 adeverința de absolvire a programului de 

masterat, din care să rezulte termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată 

diploma de master); Pentru absolvenții promoției 2022 din Academia de Studii 

Economice datele despre finalizarea programului de master vor fi preluate din baza de 

date a ASE. 

k)  în cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de master sau de licență sau 

plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților 

legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de master sau de licență, (declarație 

de proprie răspundere, autentificată la notariat), anunțul la Monitorul Oficial privind 

pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să 

reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei 

de master sau de licență. 

l)  copie a certificatului de competență lingvistică, dacă este cazul;   

m)  copie a adeverinței medicale, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de familie,   

din care să rezulte că sunt apți pentru înscriere la studii;  
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n)  o declarație pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia 

concomitent de finanțare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare, 

indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare ale acestora și că nu urmează un 

alt program de studii universitare de doctorat în ASE (Anexa 10);   

o)  declarația de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de date cu caracter personal (Anexa 

11)  

p) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe 

platforma doctorat.ase.ro la Academia de Studii Economice din București (Anexa 12) 

q) declarație pe propria răspundere a candidatului cu cetățenie română, cetățenie a altor state 

membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și 

Confederației Elvețiene, ce optează pentru un loc la învățământ cu frecvență, buget cu 

bursă, privind participarea la concursurile organizate de departamente pentru centrele de 

cercetare din ASE București (Anexa 14) pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare. 

r)  dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat. 

 

 (3) Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 

Economic European și ai Confederației Elvețiene sau candidații beneficiari ai unei forme 

de protecție în România, care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa 

internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma 

de licență sau echivalentă și diploma de master sau echivalentă,  foile matricole și copia 

adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei 

online (nu este nevoie, platforma permite inscrierea fara acest ID). 

(4) Candidații cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 

Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene vor încărca pe platforma 

doctorat.ase.ro următoarele documente în format PDF sau .jpeg/.jpg: 

a) copie a atestatului de echivalare a actelor de studii emis de Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul ministerului de resort, 

http://www.cnred.edu.ro/, pentru cetățenii Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 

Economic European și ai Confederației Elvețiene, care se obține conform Anexei 3;  

b)  copie a certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, dacă este 

cazul (Anexa 4);   

c) formularul de înscriere completat (Anexa 6_Formularul de înscriere_2022 - 

2023_doctorat);  

d) cel puțin o scrisoare de recomandare (Anexa 7 - Formularul Scrisoare de 

recomandare_2022 - 2023_doctorat) însoțită de acordul de prelucrare a datelor cu caracter 

personal (Anexa 11);  

e) curriculum vitae (Anexa 8 - Formularul Curriculum Vitae_2022 - 2023_doctorat);   

f) proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat pentru care candidează, 

semnat (Anexa 9 – Formularul Propunere proiect de cercetare_2022 - 2023_doctorat);    

g) copie a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă), tradusă în limba română sau în limba 

engleză;   

h) copie a diplomei de licență (sau echivalentă), tradusă în limba română sau în limba engleză 

și legalizată;   
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i) copie a diplomei de master (sau echivalentă), tradusă în limba română sau în limba engleză 

și legalizată;   

j) copii ale foilor matricole/suplimentelor la diplomă - traduceri legalizate, aferente studiilor 

efectuate;  

k) copia tradusă în limba română sau în limba engleză și legalizată a certificatului de naștere;  

l) copia a adeverinței medicale din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru 

înscriere la studii, în limba română sau în limba engleză;  

m)  copia pașaportului și 2 fotografii ¾;  

n) declarația de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de date cu caracter personal (Anexa 

11); 

o) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe 

platforma doctorat.ase.ro la Academia de Studii Economice din București (Anexa 12) 

p) dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat; 

 (5) Candidații cetățeni ai unor state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European 

și Confederației Elvețiene sau candidații beneficiari ai unei forme de protecție în România, 

care nu au CNP - vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro 

actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licență sau echivalentă și 

diploma de master sau echivalentă, foile matricole și copia adeverinței emise de CNRED) și vor 

solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online (nu este nevoie, platforma 

permite inscrierea fara acest ID). Candidații vor încărca pe platforma doctorat.ase.ro următoarele 

documente în format PDF sau .jpeg/.jpg: 

a)  copie a scrisorii de acceptare la studii, emisă de către ministerul de resort din România. 

Scrisoarea de acceptare la studii se obține conform Anexei 3;   

b)  formularul de înscriere completat (Anexa 6_Formularul de înscriere_2022 - 

2023_doctorat);  

c)  cel puțin o scrisoare de recomandare (Anexa 7 - Formularul Scrisoare de 

recomandare_2022 - 2023_doctorat) însoțită de acordul de prelucrare a datelor cu caracter 

personal(Anexa 11);  

d)  curriculum vitae (Anexa 8 - Formularul Curriculum Vitae_2022 - 2023_doctorat);   

e)  proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat pentru care candidează,  

semnat (Anexa 9 – Formularul Propunere proiect de cercetare_2022 - 2023_doctorat);    

f) copia tradusă în limba română sau în limba engleză și legalizată a certificatului de naștere;   

g)  copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

h)  copie de pe pașaport și 2 fotografii ¾;  

i) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

j) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

k)  copie și traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

l) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență, 

pentru absolvenții promoției curente;  

m) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor  



  

 4 

efectuate;  

n)  atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, 

după caz ;  

o)  copie a certificatului medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste 

faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de 

alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;  

s) declarația de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de date cu caracter personal (Anexa 

11); 

t)  declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe 

platforma doctorat.ase.ro la Academia de Studii Economice din București (Anexa 12) 

p) dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat; 

(6) Taxa de înscriere se achită electronic, cu prioritate pe platforma doctorat.ase.ro, respectând 

prevederile din Anexa 13. În cazul în care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent 

plății prin intermediul platformei doctorat.ase.ro (card bancar), plata se va face prin virament 

bancar în contul precizat în Anexa 13. (Documentul care atestă dovada plății se va încărca pe 

platforma doctorat.ase.ro.) 

 (7)   Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.  

 

(8)    Candidații cetățeni străini din state terțe ale Uniunii Europene, care nu intră în 

categoria românilor de pretutindeni și/sau au dublă cetățenie (română și a altui stat) pot 

beneficia de locuri de studii din bugetul Ministerului Educației pentru cetățenii străini, în anul 

universitar 2022-2023, în limita locurilor alocate de către Minister. 

  Pentru obținerea acestor granturi de studii, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

  - studiază/sunt admiși pe locuri cu taxă în valută, în primul an de studii la studii 

universitare de doctorat, în anul academic 2022-2023; 

  - sunt absolvenți ai studiilor de masterat, respectiv de licență de lungă durată, într-o 

instituție educațională din străinătate și au obținut minim media 9:00; 

  - sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din România, în calitate de bursieri 

ai statului român, forma de învățământ cu frecvență, în limba română, au obținut media generală 

de cel puțin 8.50 și își continuă studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată 

din România. 

 

 

(9)  Candidații cetățeni ucrainieni pot beneficia de locuri de studii fără plata taxelor de 

școlarizare, cu bursă din bugetul Ministerului Educației, în condițiile în care au fost admiși la 

sesiunea de admitere din iulie/septembrie 2022-2023 și în limita locurilor alocate de către 

Minister. 

 Dosarul de înscriere va cuprinde punctele b-t de la alin (5) al articolului 16. 

Cetățenii ucrainieni sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere la 

studiile universitare de doctorat. 

În cazul în care studentul doctorand nu poate dovedi la înscriere studiile parcurse prin 

documente emise de instituțiile de învățământ superior din Ucraina, se angajează să prezinte 

aceste documente până la finalizarea studiilor doctorale. 
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(10)  Locurile alocate de către Ministerul Educației pentru candidații selectați în conformitate cu 

alin. (8) și (9) ale art.16, se stabilesc după sesiunea de admitere. 

 

Art 17. (1) La înscriere, candidații optează pentru un conducător de doctorat și o temă de cercetare 

propusă de acesta, precum și pentru formele de învățământ și finanțare.  

(2) Candidatul este înregistrat în baza de date și primește o fișă de înscriere după validarea 

înscrierii de către Comisia de admitere, cu datele personale, opțiunea privind domeniul, 

conducătorul de doctorat la care dorește să se înscrie și tema de doctorat, ordinea formelor de 

învățământ și finanțare pentru care optează și cu alte date necesare pentru concursul de admitere.  

Formele de învățământ și de finanțare sunt:  

a) forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă;  

b) forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă;  

c) forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă;  

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

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

valutar); 

f) forma de învațământ cu frecvență redusă în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV – cont 

propriu valutar); 

g) forma de învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (cont propriu 

nevalutar);  

h) forma de învațământ cu frecvență, bursier al statului român;  

i) forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă, loc români de 

pretutindeni;  

j) forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă, loc români de 

pretutindeni. 

 

Art 18.  Candidații au obligația să verifice exactitatea datelor înscrise în fișele de înscriere, generate de 

platforma doctorat.ase.ro și în listele afișate și să sesizeze eventualele erori Comisiei Centrale de 

admitere a CSUD la adresa doctorat@ase.ro, în termen de 24 ore de la afișarea acestora. 

Comisia Centrală de admitere a CSUD va preciza pe listele de admitere data și ora afișării. 

Nesemnalarea vreunei neconcordanțe de către candidați, echivalează cu validarea fișei de 

înscriere primită de către aceștia.  

 

Art 19. După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opțiunea privind conducătorul de  

doctorat, tema de doctorat, precum și alte informații, nu pot fi modificate. 
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Anexa 13 

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 

și a taxei de școlarizare 

 

 Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, sesiunea 2022, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere, respectiv taxa de 

școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalități: 

1. Prin sistemul de plăți on-line disponibil pe platforma doctorat.ase.ro, pentru deținătorii 

oricărui tip de card (Visa, Mastercard, Revolut etc.), urmând pașii indicați în platforma  

doctorat.ase.ro. 

  

2. Prin ordin de plată / internet banking într-unul din conturile: 

➢ RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 

➢ RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 

➢ RO15RNCB0072001607860023 – cont în valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 

Pe ordinul de plată, candidați sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar - 

Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă 

înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut 

numele conform certificatului de naștere) și CNP, pentru candidații de cetățenie română, respectiv 

ID, pentru candidați străin (codul generat de platforma doctorat.ase.ro).  

Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la facultate 

cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform 

certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este diferită de candidat. 

Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771 

Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma doctorat.ase.ro. 

 

3. La ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul nu 

dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile: 

➢ RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 

➢ RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 

➢ RO15RNCB0072001607860023 – cont in valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 

Pe formularul de plată, candidați sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar - 

Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă 

înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut 

numele conform certificatului de naștere) și CNP candidat de cetățenie română /ID candidat străin 

(codul generat de platforma doctorat.ase.ro).  

Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771 

Documentul de plată care atestă dovada plății se va încărca pe platforma doctorat.ase.ro 
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Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la facultate 

cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform 

certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este diferită de candidat. 

Taxele sunt prevăzute în Metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii 

Economice din București, aprobată de Senatul ASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


