
EXTRAS DIN  

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

pentru anul universitar 2019 - 2020 

 

Art 3.  

Concursul de admitere constă în două probe: testul de competenţă 

lingvistică şi examenul de specialitate susţinut în faţa comisiei de concurs, 

constituită potrivit Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a 

studiilor universitare de doctorat al ASE - IOSUD. 

 

Art 9.  

Candidaţii care au beneficiat total sau parţial de finanţare din fonduri 

publice pentru studii universitare de doctorat au obligaţia să declare acest lucru 

la înscriere. Un candidat admis poate beneficia de o singură finanţare din 

fonduri publice pentru o durată normală a studiilor universitare de 

doctorat. 

 

Art. 12.  

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat pentru anul universitar 2019 - 2020 este în conformitate cu 

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 2019 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 10 

– 11 septembrie 2019); 

 

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


b) 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), cu adresă eliberată de Biroul CSUD; 

  

Art 17.  

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat sau 

de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului de identitate și cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

(1) Candidaţii vor prezenta un dosar (de carton) cu şină, pe care se înscriu 

datele de identificare (citeț, cu majuscule) inclusiv adresa de e-mail şi numărul 

de telefon, conţinând următoarele documente: 

 

Pentru cetăţenii români: 

 

 formularul de înscriere completat (Anexa 5); 

 cel puţin o scrisoare de recomandare (Anexa 6), însoțită de acordul de 

prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 10); 

 curriculum vitae (Anexa 7), semnat şi în format electronic, pe CD;  

 proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat pentru 

care candidează, în format fizic, semnat şi în format electronic, pe CD (Anexa 8);   

 certificat de naştere – în original, copie legalizată sau copie certificată 

conform cu originalul;  

 copie a actului de identitate;  

 certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea 

numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată 

conform cu originalul; 

 diplomă de bacalaureat – în original, copie legalizată sau copie certificată 

conform cu originalul;  

 diplomă de licenţă, însoţită de suplimentul la diplomă / foaia 

matricolă – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul; 

 diplomă de master sau echivalentă, însoţită de suplimentul la diplomă 

/ foaia matricolă (pentru absolvenţii promoţiei 2019 adeverinţă de absolvire 

a programului de masterat, din care să rezulte termenul de valabilitate şi faptul 



că nu a fost eliberată diploma de master) – în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul; 

 certificatul de competenţă lingvistică, dacă este cazul – în original, copie 

legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  

 adeverinţa medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de 

familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru înscriere la studii – în original, 

copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul; 

 o declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că 

nu va beneficia concomitent de finanţare 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 şi forma de finanţare ale acestora şi că nu urmează un alt program de 

studii universitare de doctorat în ASE (Anexa 9);  

 acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal(Anexa 10) 

  dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat. 
 

 

Pentru cetăţenii străini din state ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European 

și Confederației Elvețiene:  

 atestatul de echivalare a actelor de studii emis de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naționale, http://www.cnred.edu.ro/, pentru cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care se obţine 

conform Anexei 2; 

 certificatul de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, dacă este 

cazul (Anexa 3) – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  

 formularul de înscriere completat (Anexa 5); 

 cel puţin o scrisoare de recomandare (Anexa 6) însoțită de acordul de prelucrare 

a datelor cu caracter personal(Anexa 10); 

 curriculum vitae (Anexa 7);  

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

candidează, în format fizic, semnat şi în format electronic, pe CD (Anexa 8);   

 diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă în limba 

română sau în limba engleză şi legalizată;  

 diploma de licenţă (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă în limba română 

sau în limba engleză şi legalizată;  

 diploma de master (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă în limba română 

sau în limba engleză şi legalizată;  

http://www.cnred.edu.ro/


 foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente 

studiilor efectuate; 

 copia tradusă în limba română sau în limba engleză şi legalizată a certificatului de 

naştere;  

 adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru 

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

 copia paşaportului şi 2 fotografii ¾; 

 acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal(Anexa 10); 

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

doctorat; 

 

Pentru cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic 

European și Confederației Elvețiene: 

 scrisoarea de acceptare la studii, emisă de către Ministerul Educaţiei Naționale din 

România. Scrisoarea de acceptare la studii se obţine conform Anexei 2;  

 formularul de înscriere completat (Anexa 5); 

 cel puţin o scrisoare de recomandare (Anexa 6) însoțită de acordul de prelucrare a 

datelor cu caracter personal(Anexa 10); 

 curriculum vitae (Anexa 7);  

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

candidează, în format fizic, semnat şi în format electronic, pe CD (Anexa 8);   

 certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

 copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

 copie de pe paşaport  

 2 fotografii ¾; 

 copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

 copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

 copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

 copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de 

licenţă, pentru absolvenţii anului curent; 

 foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente 

studiilor efectuate; 

 atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă 

lingvistică, după caz ; 

 certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul 

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

alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 



 acord de prelucrare a datelor cu caracter personal(Anexa 10); 

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

doctorat; 
 

 

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. 
 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere. 


