
CONFORM GRAFICULUI DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE 

SELECȚIE A CANDIDAȚILOR ȘI A CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022, SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2021, ANEXA 2, ÎN ZILELE DE 21, 22 ȘI 23 

SEPTEMBRIE 2021, CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI VOR 

CONFIRMA PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE 

STUDII DOCTORALE PRIN: 

- depunerea diplomelor în copie legalizată și prin plata 

taxelor aferente, pentru candidații admiși pe locurile cu 

taxă. 
 

Confirmarea locului prin depunerea diplomelor se face la sala 8004, 

strada Tache Ionescu nr. 11, parter, Orele 9-13 si 14-16. 

 
PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE DE 5000 LEI AFERENTĂ SEMESTRULUI I, 
AN UNIVERSITAR 2021 - 2022:  

 

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

București, sesiunea 2021, pot achita 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 data nașterii pentru candidații străini 

 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 scolarizare, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771 Documentul de 

plată, care atestă dovada plății, se va trimite pe adresa de email 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 

/data nașterii candidat străin.  

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

Documentul de plată care atestă dovada plății se va trimite pe adresa 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.  

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

Economice din București, aprobată de Senatul ASE. 


