Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie
Hotărârea nr. 127/21.04.2021
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
online la programele de studii universitare de masterat,
anul universitar 2021-2022
Având în vedere:
- Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare
a sistemului de învățământ;
- OMEC nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa
Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat;
- OMEC nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul
învățământului superior din România;
- OMEC nr 4151 din 24.04.2020 privind modificarea OMEN 3473 din 17.03.2017
privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini
începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii
universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în
anul universitar 2021-2022;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
- OMEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi
şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi
pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ
superior de stat acreditate;
- OMEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi
şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
- OMENCŞ nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de
învăţământ superior din străinătate;
- OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor
străini din state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu
modificările şi completările ulterioare;
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OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a
Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor
ştiinţifice;
- OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la
studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular
acreditate din România;
- Adresa MEC cu numărul 9157 din 19.05.2020 privind repartizarea cifrei de şcolarizare
finanţată de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat
în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021,
În baza art. 142(3) şi art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi
completată precum şi art. 41 (3) lit. a) 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 modificare a Metodologiei privind
organizarea şi desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii
universitare de masterat, anul universitar 2021-2022, conform anexei care face parte 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,
Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ
DIRECTOR,
Consilier Juridic Elena GĂMAN
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