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Art. 1.  Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)  organizează concurs de admitere pentru 

programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniul fundamental Științe sociale, 

ramurile de știință: Ştiinţe economice și Științe Juridice, în următoarele domenii de studii 

universitare de doctorat: Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică, Contabilitate, 

Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, 

Marketing și Drept.  

  
Art  2.  În cadrul  Academiei  de  Studii  Economice  din Bucureşti, universitate acreditată  de  către  

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Stiinţifice din România ca Instituţie Organizatoare 

de Studii Universitare de Doctorat (denumită în  continuare ASE - IOSUD), programele 

postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară la forma de învăţământ cu frecvenţă, cu 

finanțare din resurse proprii sau în regim cu taxă, potrivit reglementărilor în vigoare. Numărul 

locurilor finanțate din resurse proprii pentru anul universitar 2021 – 2022 este precizat în 

Anexa 1 care face parte din acest document.   

  
Art 3.  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) va publica la avizierul instituției și pe 

internet informaţii referitoare la desfăşurarea admiterii, inclusiv rezultatele concursului de 

admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată. Rezultatele concursului de 

admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată se vor menține pe pagina web 

www.doctorat.ase.ro pe durata unui an, de la data afișării rezultatelor finale.  

  
Art 4.  Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul ASE - IOSUD se 

desfăşoară potrivit Graficului desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului 

de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru anul universitar 2021 – 

2022 (Anexa 2 care face parte din acest document.).  

  
Art. 5. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este în sarcina CSUD. Perioada de admitere 

este aprobată anual de către Senatul ASE, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de 

Administrație al ASE.   

  
Art. 6.  Pentru înscrierea la concursul de admitere  organizat pentru programele postdoctorale de 

cercetare avansată  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:    

- să fie cetățeni români, ai celorlalte state membre ale UE, Spaţiului Economic European şi 

Confederaţiei Elveţiene sau cetăţeni din afara Uniunii Europene;   

- să fie deținători ai titlului de doctor în știință în domeniul pentru care se organizează 

concurs de admitere;   

- titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de 

admitere; (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul ministrului de resort prin care 

este confirmată obţinerea titlului de doctor de către candidat și în care este stipulat și numele 

acestuia).   

 
Art 7.  Înscrierea la concursul de admitere se face online pe platforma doctorat.ase.ro de către 

candidat cu respectarea următoarelor condiții:  
a) Candidații vor încărca pe platforma doctorat.ase.ro următoarele documente în format PDF sau 

.jpeg/.jpg: formularul de înscriere completat (Anexa 3); curriculum vitae (Anexa 4 - 

Formularul Curriculum Vitae post-doctorat 2021-2022), semnat;  proiectul de cercetare 

postdoctorală (PCPD) aferent temei de cercetare pentru care candidează, semnat și datat 

(Anexa 5); certificat de naştere-copie certificată conform cu originalul; copie a actului de 

identitate;  certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, 

dacă este cazul –  copie certificată conform cu originalul; diplomă de doctor - copie 

certificată conform cu originalul; declarația de luare la cunoștință asupra prelucrărilor 

http://www.doctorat.ase.ro/
http://www.doctorat.ase.ro/
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de date cu caracter personal (Anexa 7); declarație pe propria răspundere privind 

autenticitatea documentelor încărcate pe platforma doctorat.ase.ro (Anexa 8); dovada 

achitării taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile postdoctorale de cercetare 

avansată (Taxa de înscriere se achită electronic, cu prioritate pe platforma 

doctorat.ase.ro, respectând prevederile din Anexa 9).  

b) 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 9. Documentul care atestă dovada plății se va încărca pe platformă 

doctorat.ase.ro. 

c) Candidații care nu au obținut titlul de doctor în România vor încărca pe platformă diploma de 

doctor tradusă și legalizată, precum și o copie a atestatului de echivalare a diplomei de doctor 

emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul 

ministerului de resort, http://www.cnred.edu.ro/. 

 

Art. 8. Concursul de admitere se desfășoară în două etape:   

a) Etapa I: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului; 

Componența dosarului de candidatură este prezentată în Art. 7 al prezentei Metodologii;   

b) Etapa a-II-a: susținerea unei propuneri de proiect de cercetare științifică în fața unei comisii 

constituite prin decizia rectorului. Proiectul de cercetare științifică trebuie să fie de interes 

pentru domeniu și ASE. Temele proiectelor de cercetare științifică sunt propuse de către 

Școlile doctorale, avizate de CSUD și validate de Consiliul de Administrație.  Structura 

proiectului este prezentată în Anexa 5 a prezentei metodologii;   

  
Art. 9. (1) Comisia de evaluare va fi formată din cadre didactice și cercetători din ASE sau din    instituții 

partenere cu experienţă relevantă în cercetarea științifică din domeniu.  

 (2) Susținerea propunerii de proiect în fața comisiei de evaluare poate fi organizată cu 

prezență fizică în ASE sau online, în funcție de contextul epidemiologic. 

  
Art. 10. În cazul susținerii online, comisia de evaluare stabileşte punctajul obținut de fiecare candidat 

în urma unui interviu desfășurat prin videoconferință, prin intermediul unei platforme 

(https://meet.google.com/, https://zoom.us/) anunțate. Desfășurarea interviului va fi 

înregistrată și arhivată. Punctajul fiecărui candidat va fi stabilit în conformitate cu prevederile 

Grilei de evaluare (Anexa 6).   

  
Art. 11.  (1) Ocuparea locurilor finanțate din venituri proprii ale Academiei de Studii Economice se 

realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de către fiecare 

candidat.  

(2) Media minimă de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată este 8 

(opt).  

(3) La medii de admitere cu punctaje egale, departajarea se va realiza în funcţie de 

punctajul obținut la criteriul de evaluare C3 din Anexa 6. 

 

Art. 12.  Durata studiilor postdoctorale este de 24 luni.   
Art. 13. Candidații declarați admiși devin cercetători postdoctoranzi și vor fi înmatriculați la Școala 

post-doctorală ASE. Fiecare candidat admis va avea un mentor (propus în fișa de înscriere), 

cadru didactic conducător de doctorat, titular /asociat Școlilor doctorale din ASE.   

 

Art. 14.  Cercetătorii postdoctoranzi vor semna un contract de cercetare pe proiect cu ASE, prin care îşi 

vor asuma:   

- drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand;  

https://meet.google.com/
https://zoom.us/
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- desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului de cercetare asumat;   

- participarea la activitățile organizate de Școala post-doctorală și ASE în domeniul 

cercetării științifice și diseminării acesteia;   

- rezultatele minime de performanță impuse conform regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii 

Economice din București.  

  
Art. 15. (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare 

avansată pentru anul universitar 2021 - 2022 este de 300 lei și se plătește conform Graficului 

desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de admitere la programele 

postdoctorale de cercetare avansată pentru anul universitar 2021 – 2022 (Anexa 2). 

 

(2) Pentru programele postdoctorale de cercetare avansată, tarifele școlare sunt cele 

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

București pentru programele de doctorat pentru anul universitar 2021 - 2022.  

 

 Art. 16. (1) După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de școlarizare și 

înmatricularea în anul universitar 2021 – 2022 în anul I, persoana admisă are calitatea de 

cercetător post-doctorand pe perioada desfășurării programului postdoctoral de cercetare 

avansată.  

(2)  În perioadele de întrerupere a studiilor de post-doctorat calitatea de cercetător post-

doctorand se suspendă.  

 
Art. 17. (1) Candidaţii admişi care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei menționate în 

Anexa 1 la prezenta metodologie pentru confirmări, pierd dreptul de înmatriculare.  

(2) Pentru înmatricularea în anul I de program postdoctoral de cercetare avansată, candidaţii 

care au confirmat ocuparea locului, trebuie să completeze şi să semneze contractul de studii la 

programul postdoctoral de cercetare avansată, conform graficului din Anexa 1 la prezenta 

metodologie.  

(3) Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite taxa de scolarizare. 

  

Art. 18. Pe parcursul desfăşurării admiterii, candidaţii trebuie să cunoască şi să respecte Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale în cadrul Academiei de Studii 

Economice din București şi prezenta metodologie.  

  

Art. 19. (1) În aplicarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile 
postdoctorale de cercetare avansată, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează 
în concordanță cu prevederile GDPR.  

(2)  Persoanele vizate sunt candidați participanți la concursul de admitere la programe de 

studii universitare de doctorat, care pot avea una dintre calitățile enumerate în continuare:  

a. cetățeni români;  

b. cetățeni străini din state ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și 

Confederației Elvețiene  

c. cetățeni străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și 

Confederației Elvețiene.  

(3) Pentru persoanele vizate descrise la alin. (2), datele personale supuse prelucrării sunt:   

a. numele și prenumele, eventual numele purtate anterior;  

b. inițiala / inițialele prenumelui / prenumelor tatălui persoanei vizate;  

c. data și locul nașterii;  

d. domiciliul;  
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e. datele înscrise în documentele de absolvire a studiilor efectuate anterior  (bacalaureat, 

licență, masterat și foile matricole / suplimentele de diplomă aferente acestora);  

f. datele înscrise în scrisorile de recomandare pentru participarea la studiile doctorale;  

g. curriculum vitae și lista lucrărilor / articolelor publicate;  

h. date înscrise în pașaportul persoanei vizate, respectiv deținerea de către aceasta a unei vize 

valabile pentru studii – numai pentru persoanele evidențiate la alin. (1) lit. c;  

i. date privind sănătatea persoanei vizate, așa cum sunt consemnate în adeverința medicală 

din care rezultă că persoana vizată este aptă pentru înscriere la studii ori în certificatul 

medical prin care se atestă faptul că persoana vizată, care urmează să se înscrie la studii, nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;  

j. date biometrice, din categoria imaginilor faciale;  

k. date de contact ale persoanei vizate, cum ar fi adresa de e-mail și nr. de telefon.  

(4) Datele personale anterior menționate se colectează de la persoanele vizate, putând fi eventual 

completate cu date disponibile din surse publice, cum ar fi media socială.  

(5) Scopurile în care se prelucrează datele personale anterior menționate se definesc în temeiul art. 

6 alin.(1) lit. (c) din GDPR, astfel: prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor 

obligații legale care îi revin ASE în contextul organizării și desfășurării admiterii la studiile 

universitare de doctorat, precum și obligația de arhivare pe durata precizată de legislația în 

vigoare pentru dosarele candidaților înscriși în acest scop.  

(6) Datele persoanelor vizate sunt prelucrate pe durata organizării și desfășurării concursului de 

admitere la programe de studii postdoctorale de cercetare avansată, această durată fiind de 

natură a se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare 

încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității  pe toată perioada 

studiilor în cazul în care concursul de admitere se finalizează cu ocuparea unui loc, precum și 

ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (cum ar fi obligația de arhivare).  

(7) Rezultatele concursului de admitere la programe de studii postdoctorale de cercetare avansată 

se fac publice prin afișare la sediul universității și pe pagina web proprie. 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința Senatului Academiei de Studii din București din 

data de 30 iulie 2021. 

  

  
Președinte Senat,            Rector,    

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR   
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Anexa 1.  
 
 
 

Locuri scoase la concursul de admitere la programele postdoctorale de 
cercetare avansată, pentru anul universitar 2021 – 2022 

  
  

Nr. 
crt.  

Domeniul de doctorat Locuri finanțate din 
venituri proprii-ASE 

1.   Administrarea Afacerilor  2 

2.   Cibernetică și statistică  2  

3.   Contabilitate  2  

4.   Drept  2  

5. Economie 1 2 

6.   Economie 2 2  

7.   Economie și afaceri internaționale  2  

8.   Finanțe  2  

9.   Informatică Economică  2  

10.   Management  2  

11.   Marketing  2  

  Total  22  

  
Obs. 1. Locurile rămase neocupate pentru un domeniu post-doctoral  pot fi redistribuite în 

cadrul altui domeniu prin decizia Comisiei de admitere și aprobarea CSUD și a 

Consiliului de Administrație.  

         2. În situația în care există solicitări, la fiecare școală doctorală se pot suplimenta locurile 
cu încă 2 locuri la taxă. 
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Anexa 2   
 

Graficul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a 

concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare 

avansată pentru anul universitar 2021 – 2022 

 
 

Perioada Activităţi  

7-8 februarie 2022 
Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1500;  
depunerea şi verificarea dosarelor  

8 februarie 2022 Evaluarea dosarului din punct de vederea al eligibilității  
Afișarea listei cu candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

9 februarie 2022 Susţinerea proiectului de cercetare științifică  

10 februarie 2022 Afișarea rezultatelor  

11-15 februarie 2022 

Confirmarea participării studenţilor post-doctoranzi admişi în 
cadrul programului de studii, prin semnarea contractului de studii 
universitare de post-doctorat și plata taxei pentru candidații admiși 
pe locurile cu taxă. 

21 februarie 2022 
 

Înmatricularea candidaţilor admişi   
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Anexa 3  
Formular de înscriere la programele postdoctorale de cercetare avansată 2021 -2022  

PROGRAM POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN  
ECONOMIE/DREPT 

 
Opțiune înscriere:         Buget,            Taxa 
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Anexa 4. Formularul Curriculum Vite post-doctorat 2021-2022  

  

 
 
   
  Curriculum Vitae  Europass  

   

Informaţii personale  Nume / 
Prenume   Adresa(e)   

Telefon      

E-mail(uri)   

Naţionalitate(-tăţi)   

Data naşterii   

Sex   

    

Experienţa profesională   

   

Perioada   

Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi si responsabilităţi  
principale  

 

Numele şi adresa  angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul  de 
activitate  

   

Educaţie şi formare   

Perioada   

Calificarea/diploma obţinută   

 

Disciplinele principale  studiate/ 
competenţele profesionale 
dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorului de  
formare  

 

Rezultate reprezentative  
obtinute  

Participari la conferinte   

Proiecte de cercetare   
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Data                    Semnătura  

                  _______________________  
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Anexa 5. Formularul Propunere proiect de cercetare post-doctorat 2021 - 2022  

 

Propunere pentru proiectul de cercetare post-doctorală   
(maximum 4 pagini) 

  
  
  
1.Numele şi prenumele candidatului: .....................................  

2. Numele şi prenumele tutorelui  ales: .................  

3. Titlul temei de cercetare :  ..................  

4. Contextul ştiinţific şi motivaţia temei alese (cu prezentarea surselor bibliografice)   

5. Obiectivele cercetării   

6. Metodologia cercetării  

7. Rezultatele estimate  

8. Indicarea a cel mult 10 lucrări relevante pentru tema propusă   

  

  

          

Data:                                                                                                      Semnătura: 
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Anexa 6. Grila de evaluare a candidaților și a proiectului de cercetare  

  

Criteriile de evaluare a candidaților la concursul de admitere  

  
C1 - rezultatele ştiinţifice ale candidatului în domeniul ales (articole, studii 

menţionate în CV) (40% din evaluare);  

C2 -  calitatea proiectului de cercetare doctorală (PCPD), evaluată în raport cu:  

C2.1 - Contextul ştiinţific şi motivaţia temei alese (10%);  

C2.2 – Definirea obiectivelor cercetării ştiinţifice (5%);  

C2.3 – Metodologia cercetării (5%);  

C3 – Calitatea prezentării proiectului și a răspunsurilor candidatului la susținerea 

examenului de specialitate (40%).  
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Anexa 7. Declarație de luare la cunoștință asupra prelucrării datelor cu caracter personal  

  

DECLARAȚIE  

de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de date cu caracter personal  

   

Subsemnatul/Subsemnata ........................................... identificat pe baza actului de identitate  

(carte de identitate, pașaport) ________________________ cu seria _________ nr. 

_____________________, emis de  ____________________________ la data de 

_______________________   

  

declar următoarele:  

  

1. Am luat la cunoștință asupra conținutului Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

admiterii la studiile postdoctorale de cercetare avansată  universitare de doctorat.  

2. Am luat la cunoștință și am înțeles prevederile articolului 31 Prelucrarea datelor cu 

caracter personal din cadrul Metodologiei anterior menționată.  

3. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata refuz la momentul actual 

efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal ce îmi aparțin, atunci, pe cale de consecință, 

mă expun riscului de a nu mi se aproba dosarul de candidat la studiile postdoctorale de 

cercetare avansată.  

4. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata procedez la un refuz privind 

efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior 

admiterii mele la studiile postdoctorale de cercetare avansată, documentele din dosarul meu 

de candidat sunt în continuare subiect al obligației legale de arhivare a acestora, care revine 

ASE.  

5. Am luat la cunoștință că rezultatele concursului de admitere la programele de studii 

postdoctorale de cercetare avansată se fac publice prin afișare la sediul universității și pe 

pagina web proprie, în conformitate cu dispozițiile art. 26 al Ordinului M.E.N.C.Ș. nr. 

6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat – publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1071 din 30 decembrie 2016.  

6. Am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv 

despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, 

dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente.  

  

Declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.   

  

 Nume și prenume (scrise cu litere mari de tipar) ……………………    

 Data:…………………..    

 Semnătura ……………….  
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Anexa 8 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA 

DOCUMENTELOR ÎNCĂRCATE PE PLATFORMA DOCTORAT.ASE.RO LA 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., cetățean ............................., 

născut/născută la data de ...................................., în ..................................., cu domiciliul în 

............................................................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria 

.................., nr. ....................., eliberat/eliberată de ..............................................., la data de 

.............................., CNP .............................., adresă email ............................................., în calitate 

de candidat la concursul de admitere, pentru studiile universitare postdoctorale de cercetare 

avansată, organizat de ASE, pentru anul universitar 2021-2022, declar pe propria răspundere 

următoarele: 

-  toate datele și informațiile furnizate sunt complete, reale și corecte; 

- documentele încărcate pe platforma doctorat.ase.ro sunt autentice; 

- adresa de corespondență electronică indicată este veridică, funcțională, verificată de către 

subsemnatul și accept ca toate informațiile furnizate de către ASE să fie considerate recepționate; 

- sunt conștient că, în cazul constatării falsului sau falsificării acestora, voi fi eliminat(ă) din 

concurs sau exmatriculat(ă) de la programul de studii postdoctorale de cercetare avansată la care 

am fost admis(ă) și voi suporta rigorile legii pentru săvârșirea infracțiunilor comise (fals, uz de fals, 

fals material în înscrisuri oficiale), conform Art. 326 din Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Semnătura candidatului 

............................................................... 

Data 

............................................... 

 

 



14 

 

 

 

Anexa 9. Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice 

 

Taxele de școlarizare se stabilesc prin Metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii 

Economice din București, pentru fiecare an universitar. 

Taxele de școlarizare se plătesc în doua rate egale, în primele trei săptămâni ale fiecarui 

semestru universitar. 

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice: 

Taxele aplicate în cadrul Academiei de Studii Economice din București se pot achita prin 

următoarele modalități: 

  
1.      Prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro, pentru 

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

platformă. 

  

 

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

  RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, SWIFT RNCB - ROBU 

cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București; 

 

  RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agenţia ASE, SWIFT BRDE- 

ROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București; 

 

 TAXE IN EURO - RO15RNCB0072001607860023 (numai pentru studenții străini care au taxa 

stabilită în EURO), BCR, SWIFT RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii 

Economice din București; 

 

about:blank

