Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 420/15.09.2021
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
modificării Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, începând cu anul
universitar 2021-2022
Având în vedere:
•
Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
•
OMEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare
a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
•
Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic
European și din Confederația Elvețiană, cu modificările și completările ulterioare;
•
Adresei MEN – Direcția Generală Învățământ Superior – nr. 46701/07.07.2014 privind
includerea Academiei de Studii Economice (ASE) în Anexa I – Lista universităților care oferă
cursuri de an pregătitor în limba română din noul ordin privind aprobarea Metodologiei pentru
primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și
particular acreditat din România, precum și a Metodologiei de școlarizare a tinerilor de origine
etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, în învățământul din România;
•
OMEN nr. 3900/16.05.2017 Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în
învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,
dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul
universitar 2017-2018
•
OMENCȘ nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea
anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini;
•
Ordinului nr. 3873/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea
anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini;
•
Adresei MEC DGRIAE nr. 610-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata
taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar
fără bursă prin adresa nr 610-3/11.06.2020;
•
Cartei Academiei de Studii Economice din București.
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
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Hotărăşte
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a modificării Regulamentului
privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii
străini, începând cu anul universitar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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