
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
SENATUL UNIVERSITAR 

    Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro 

 

 
Hotărârea nr. 146/31.07.2018 

cu privire la aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele 
postdoctorale de cercetare avansată  

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 274/27.07.2018 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la 
programele postdoctorale de cercetare avansată; 

În conformitate cu art. 172 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a 
art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele 
postdoctorale de cercetare avansată, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

mailto:senat@ase.ro


                                              
Anexa la HS nr. 146/31.07.2018 

 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE 
 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA 
STUDIILE POSTDOCTORALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 



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 și în regim cu taxă pentru anul universitar 2018 – 2019 este 
precizat în Anexa 1.  
 
Art 3.  

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 2018 – 2019 
(Anexa 2). 
 
Art. 5. 

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este 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 și UE sau  cetăţeni din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi Confederaţiei Elveţiene;  

- 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 Educației Naționale 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 personal de către candidat sau de către altă persoană 
cu procură notarială pe baza actului de identitate și cu respectarea următoarelor condiţii: 
 Candidaţii vor prezenta un dosar cu şină, pe care se înscriu datele de identificare, inclusiv 
adresa de e-mail şi numărul de telefon, conţinând următoarele documente: 

• formularul de înscriere completat (Anexa 3); 
• curriculum vitae (Anexa 4 - Formularul Curriculum Vitae post-doctorat 2018-2019, semnat 

şi în format electronic, pe CD);  

http://www.doctorat.ase.ro/


• proiectul de cercetare postdoctorală (PCPD) aferent temei cercetare pentru care candidează, 
în format fizic, semnat şi în format electronic, pe CD (Anexa 5);   

• 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 doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  
• dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de 

cercetare avansată . 
 
Art. 8.  

Concursul de admitere se desfășoară în două etape:  
-Etapa I : evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului; 
Componența dosarului de candidatură este prezentată în Art. 7 a prezentei Metodologii;  

- 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 prezentului regulament;  
 
Art. 9.  

Comisia de evaluare va fi formată din cadre didactice și cercetători din ASE sau instituții 
partenere cu experienţă relevantă în cercetarea științifică din domeniu.  
 
Art. 10. 

Comisia de evaluare stabileşte punctajul obținut de fiecare candidat și întocmește clasamentul 
în funcție de acesta, după evaluarea dosarului de concurs care va conține documentele solicitate prin 
metodologia organizării și a desfășurării concursului de admitere, în conformitate cu prevederile 
Grilei de evaluare (Anexa 6).  
 
Art. 11.  

Ocuparea locurilor finanțate din venituri proprii ale Academiei de Studii Economice și a celor 
cu taxă se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de către fiecare 
candidat. Media minimă de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată este 8 (opt). 
La medii de admitere cu punctaje egale, departajarea se va realiza în funcţie de media aritmetică 
dintre media de absolvire a studiilor universitare de licenţă.  
 
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 fi 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; 
- 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 2018-2019 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 2018 – 2019 (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 2018-2019. 

(3) Cercetătorii postdoctoranzi care au urmat sau urmează un program de cercetare 
postdoctorală  avansată finanțat de la buget pot fi înmatriculați în cadrul acestui program doar la 
forma de finanțate cu taxă. 
 

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

înmatricularea în anul universitar 2018-2019 în anul I, persoana admisă are calitatea de cercetător 
post-doctorand pe perioada desfășurării programului  postdoctoral de cercetare avansată. 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. 
 
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. 
 

 
 
 
Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din 31 iulie 2018. 

 
 
 
 
Președinte Senat,      Rector,    
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR  
    
  



Anexa 1. Locuri scoase la concursul de admitere în cadrul Școlii postdoctorale ASE 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu doctorat Locuri finanțate din 
venituri proprii 

Locuri cu taxa 

1.  Administrarea Afacerilor 3 3 
2.  Cibernetică și statistică 3 3 
3.  Contabilitate 3 3 
4.  Drept 3 3 
5.  Economie 6 3 
6.  Economie și afaceri internaționale 3 3 
7.  Finanțe 3 3 
8.  Informatică Economică 3 3 
9.  Management 3 3 
10.  Marketing 3 3 
 Total 33 30 

 
Obs. Locurile rămase neocupate pentru un domeniu post-doctoral pot fi redistribuite în cadrul 
altui domeniu prin decizia Comisiei de admitere și aprobarea CSUD și Consiliului de 
Administratie 
 
  



 

Anexa 2 

Graficului desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de admitere la 
programele postdoctorale de cercetare avansată pentru anul universitar 2018 – 2019,  

 
Sesiunea septembrie 2018 

 
Perioada Activităţi 

24-25 septembrie 2018 Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1500; depunerea şi 
verificarea dosarelor 

26 septembrie 2018 Evaluarea dosarului din punct de vederea al eligibilității 
27 septembrie 2018 Susţinerea proiectului de cercetare științifică 
27 septembrie  2018 Afișarea rezultatelor 

28 septembrie 2018  

Confirmarea participării studenţilor post-doctoranzi admişi în 
cadrul programului de studii, prin plata taxelor aferente, 
depunerea diplomelor de doctor în original sau în copii 
legalizate și plata taxei de scolarizare pentru semestrul I – 
pentru candidații admiși cu taxă şi semnarea contractului de 
studii universitare de post-doctorat 

1 octombrie 2018 Înmatricularea candidaţilor admişi  

 
  



Anexa 3  Formular de înscriere la programele postdoctorale de cercetare avansată 2018-2019 

PROGRAM POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN 

ECONOMIE/DREPT 

  DOMENIILE DE STUDII: 

   ADMINISTRAREA AFACERILOR  
   CIBERNETICA SI STATISTICĂ ECONOMICĂ 
   CONTABILITATE 
   ECONOMIE I (organizat de Facultatea de Economie) 
   ECONOMIE II (organizat de Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului) 
 ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE 
 FINANŢE 
 INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
 MANAGEMENT 
 MARKETING 
 DREPT 

 
INFORMATII DESPRE CANDIDAT: 

Domnul/doamna 

NUMELE (din certificatul de naştere): 

……………………………………………………………………………………. 

INIŢIALA/INIŢIALELE TATĂLUI 

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

PRENUMELE: 

…………………………………............................................…………………………………………….. 

DOMICILIUL: 

Țara: …………………………………Localitatea ……………………………………………………………. 

Str.: ……………………………………………………………………… nr. …….cod poştal………………… 

Data naşterii………………    Cetățenia…….: …………………………. 

Adresa de e-mail: …………………………………………………………………………… 

Număr de telefon…………………………………………………………………………… 

INFORMATII STUDII: 
DENUMIREA  SI ADRESA 

INSTITUTIEI DE ÎNVĂTĂMANT 
SUPERIOR ABSOLVITĂ 

SPECIALIZAREA ANUL  
FINALIZĂRII 
STUDIILOR 

UNIVERSITARE 

DIPLOMA OBTINUTĂ 
SI ALTE DREPTURI 

LEGALE (dacă este cazul) 
 

TITLUL  
LEGAL OBTINUT 

 
 

    

 
 

    

 
 

    
 

  

    Titlul  proiectului de cercetare post-doctoral: 
 
....................................................................................................................................................................................... 

  



Anexa 4 Formularul Curriculum Vite post-doctorat 2018-2019 

  
 

  

 

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 representative 
obtinute 

 

Participari la conferinte  

Proiecte de cercetare  



Premii si distinctii  

Membru în comitete de 
organizare sau şt 

iinţifice ale unor conferinţe 
studentesti 

 

Membru in organizatii 
profesionale 

 

Activitati sociale si culturale  

Alte rezultate  
  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
 
 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral  

            
            

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 

  

Permis de conducere  
 
 
 
Data          Semnătura 
 
        _______________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Anexa 5. Formularul Propunere proiect de cercetare post-doctorat 2018-2019 

 

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: 
 
  



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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