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Hotărârea nr. 178/20.07.2016 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul 

universitar 2016-2017  

Având în vedere propunerea de desfăşurare a unei noi etape de admitere la programele de 

studii universitare de licenţă, în luna septembrie 2016, pentru locurile rămase disponibile din 

etapa iulie-august 2016, 

Având în vedere Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2016-2017, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de completare a Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

licenţă, anul universitar 2016-2017, prin introducerea unei noi anexe, Anexa A.1,  

reprezentând graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare 

de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, an universitar 2016-2017, etapa septembrie 

2016. Anexa A.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Prorector, 

                                                                                         Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ  

Consilier Juridic Gabriel Cristian RĂDUINEA 
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          Anexa A.1 la HCA 178/20.07.2016  

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, 

AN UNIVERSITAR 2016-2017 

ETAPA SEPTEMBRIE 2016 

Înscrieri  
12 - 16 septembrie 

(900-1400) 

Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional 16 septembrie 

Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul 

motivaţional, între orele 0800-1400 şi afişarea rezultatelor 

acestora 

17 septembrie 

Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la 

programele cu predare în limbi străine, pentru susţinerea 

testului de competenţă lingvistică.  

17 septembrie 

Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru 

candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine şi 

la programul de studii Limbi moderne aplicate: 

• ora 800-900: intrarea candidaţilor în săli 

• ora 930-1130: susţinerea testului de competenţă 

lingvistică 

Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică 

19 septembrie 

Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul 

de competenţă lingvistică, între orele 0800-1400 şi afişarea 

rezultatelor acestora 

20 septembrie 

Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate 

de la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare 
20 septembrie 

Depunerea diplomelor de bacalaureat/ adeverinţele care 

atestă promovarea examenului de bacalaureat (din 2016) în 

original şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare 

21 septembrie 

Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile 

finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi 
22 septembrie 

Restituirea dosarelor, la cerere (0900-1200 23 septembrie 

Semnarea contractelor de studii 26-30 septembrie  

Înmatricularea în anul I 

Prima săptămână  

a anului universitar 

2016-2017 
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