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Anexa 6.   

Formularul de înscriere doctorat 2022 - 2023 

DOCTORAT ÎN ECONOMIE/DREPT  

  DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:  

 

o ADMINISTRAREA AFACERILOR 

o CIBERNETICA SI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

o CONTABILITATE 

o ECONOMIE I (organizat de Facultatea de Economie) 

o ECONOMIE II (organizat de Facultatea de Economie Agroalimentară  

               și a Mediului) 

o  ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE 

o FINANȚE 

o INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

o MANAGEMENT 

o MARKETING  

o DREPT  

  

Conducătorul  de  doctorat și  titlul temei de cercetare:  

  

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

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

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

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

INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT:  

Domnul/doamna  

NUMELE (din certificatul de naștere):  

…………………………………………………………………………………….  

INIȚIALA/INIȚIALELE TATĂLUI  

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

PRENUMELE:  

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

 DOMICILIUL:  

Țara: …………………………………Localitatea …………………………………………………………….  
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Str.: ……………………………………………………………………… nr. …….cod 

poștal…………………  

Data nașterii………………    Cetățenia…….: ………………………….  

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

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

Opțiuni înscriere concurs: 

 învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă;  

 învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă;  

 învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă;  

 învațământ cu frecvență redusă, în regim cu taxă cetățeni UE;  

 învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV – cont propriu valutar),  

 învațământ cu frecvență redusă în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV – cont propriu valutar) 

 învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (cont propriu nevalutar),  

 învațământ cu frecvență, bursier al statului român;  

 învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă, loc români de pretutindeni;  

 învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă, loc români de pretutindeni;  

OBS. Ordinea opțiunilor de mai sus nu reprezintă ordinea opțiunilor dumneavoastră. Ordinea opțiunilor 

dumneavoastră se selectează în platforma de înscriere.  

INFORMAȚII STUDII:  

 

DENUMIREA  ȘI 

ADRESA 

INSTITUȚIEI DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR ABSOLVITĂ  

SPECIALIZARE 

A  

ANUL   

FINALIZĂRII  

STUDIILOR  

UNIVERSITARE 

DIPLOMA  

OBȚINUTĂ ȘI  

ALTE 

DREPTURI  

LEGALE (dacă 

este cazul)  

  

TITLUL   

LEGAL  

OBTINUT  

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

RECOMANDĂRI*  

Nr. 

Crt.  

INSTITUȚIA  DEPARTAMENTUL   NUMELE ȘI FUNCȚIA PERSOANEI 

CARE FACE RECOMANDAREA  

  

  

  

  

    

 Semnătura candidatului: 

_________________  

  *)  Cel puțin o scrisoare de recomandare conform formularului Scrisoarederecomandare_2022 - 

2023_doctorat;  
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Anexa 7. Formularul Scrisoare de recomandare doctorat 2022 - 2023  

 

 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  DIN BUCURESTI         

Piata Romană nr. 6, sect.1, cod postal 010374, Bucuresti, România    

  

 

SCRISOARE DE RECOMANDARE  

 Persoana care vă recomandă este invitată să scrie o declarație în nume propriu în care să 

argumenteze motivația, aptitudinile de cercetare, seriozitatea, alte elemente care indică capacitatea 

de a urma studiile universitare de doctorat, pe care să o atașeze acestui formular.   

  

Academia de Studii Economice din București vă este recunoscătoare pentru  

informațiile relevante pe care le oferiți despre candidat și apreciază opinia dumneavoastră asupra 

abilității acestuia de a urma studii universitare de doctorat, dar vă roagă ca în același timp să 

specificați cu sinceritate  punctele slabe și punctele forte ale aplicantului.   

Informațiile din această scrisoare sunt strict confidențiale.  

 

 Vă mulțumim pentru colaborare!  

  

Numele persoanei care face recomandarea:   

  

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

  

Funcția:......................................... Instituția :...................................................................   

  

Numele candidatului:...........................................................................................................................  

  

Vă rugăm să faceți o comparație între candidat și alți colegi de-ai săi de aceeași vârstă și statut, pe 

care dumneavoastră i-ați cunoscut și cu care ați colaborat în ultimii 5 ani.   

  Situat între   

  1% - 2%  3% - 10%  11% - 25%  26% - 50%  

Performanțe profesionale  

și științifice  

        

Abilități intelectuale          

Motivații          
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De cât timp îl cunoașteți pe candidat? ………………………….  

  

În ce conjunctură l-ați cunoscut ?   

[ ]    Student la ciclul licență,          [ ]     Student la ciclul masterat,        [ ] Asistent de 

cercetare,  [ ] Asistent universitar,  [ ]Altele.......................  

  

Data:  

Semnătura:  
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Anexa 8. Formularul Curriculum Vitae doctorat 2022 - 2023  

 

    
 

Curriculum Vitae  

Europass  

  Informații personale   

Nume / Prenume    

Adresa(e)   

Telefon      

E-mail(uri)   

Naționalitate(-tăți)   

Data nașterii   

Sex   

   

   

Experiența profesională   

   

Perioada   

Funcția sau postul ocupat   

Activități si responsabilități  

principale  

Numele și adresa angajatorului   

Tipul activității sau sectorul de  

activitate  

   

   

Educație și formare   

   

Perioada   

Calificarea/diploma obținută   

Disciplinele principale  

studiate/competențele 

profesionale dobândite  

Numele și tipul instituției de  

învățământ/furnizorului de  

formare  

   

Rezultate representative  

obtinute  

Participari la conferinte   
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  Data                    Semnătura   

                _______________________  
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Anexa 9. Formularul Propunere proiect de cercetare doctorat 2022 – 2023 

  

Propunere pentru proiectul de cercetare doctorală   

(maximum 4 pagini)  

  

  

  

1.Numele și prenumele candidatului: .....................................  

2. Numele și prenumele conducătorului de doctorat ales: .................  

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

4. Contextul științific și motivația 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 (este obligatoriu ca fiecare lucrare să fie 

menționată în textul propunerii de proiect)  

  

  

          

Data:                                                                                                      Semnătura:  
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Anexa 10.  Declarație de nefinanțare din fonduri publice   

  

  

DECLARAȚIE  

  

  

Subsemnatul,  

......................................................................................................................................, născut în 

localitatea ............................................., județul/sectorul ......................................................., având codul 

numeric personal ............................................................, titular al C.I. cu seria ......., nr. 

............................, eliberat la data de...................................., de către ......................................, candidat 

la concursul de admitere organizat de Academia de Studii Economice din București, denumită în 

continuare ASE, pentru obținerea calității de student – doctorand al ASE, la studiile universitare de 

doctorat cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal, modificat și completat, cu privire la falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere că:  

  

 am beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat în 

cadrul Universității ......................................................................... pentru  .......  semestre.;  

 nu voi urma concomitent două programe de studii finanțate de la bugetul de stat, indiferent 

de nivelul lor;  

 am luat act de dispozițiile art. 199 alin.3 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca 

student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le 

oferă. Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în 

vigoare, numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii.”;  

 nu am fost exmatriculat pentru fraudă de la studii universitare de doctorat organizate în 

cadrul Academiei de Studii Economice din București.  

  

 Prezenta declarație a fost dată în vederea completării dosarului de înscriere la concursul de admitere – 

sesiunea ……………................................ – la programele de studii universitare de doctorat organizate 

în cadrul Academiei de Studii Economice din București.  

  

  

    

 Data:  Semnătura:  
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Anexa 11 

 

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 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. Am luat la cunoștință faptul că, în cazul în care examenul de specialitate se va desfășura on-line, 

acesta va fi înregistrat și arhivat. 

4. 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 universitare de doctorat.  

5. 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 de doctorat, documentele din dosarul meu de candidat sunt în continuare subiect al 

obligației legale de arhivare a acestora, care revine ASE.  

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

doctorat 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.  

7. 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 12 

 

 

 

 

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 de doctorat, organizat de ASE, pentru anul 

universitar 2022-2023, 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 universitare de doctorat 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 

............................................... 
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Anexa 13 

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 

și a taxei de școlarizare 

 

 Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, sesiunea 2022, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere, respectiv taxa de 

școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalități: 

1. Prin sistemul de plăți on-line disponibil pe platforma doctorat.ase.ro, pentru deținătorii 

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

doctorat.ase.ro. 

  

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

 RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 

 RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 

 RO15RNCB0072001607860023 – cont în valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 

Pe ordinul de plată, candidați sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar - 

Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă 

înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut 

numele conform certificatului de naștere) și CNP, pentru candidații de cetățenie română, respectiv 

ID, pentru candidați străin (codul generat de platforma doctorat.ase.ro).  

Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la facultate 

cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform 

certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este diferită de candidat. 

Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771 

Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma doctorat.ase.ro. 

 

3. La ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul nu 

dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile: 

 RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 

 RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 

 RO15RNCB0072001607860023 – cont in valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 

Pe formularul de plată, candidați sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar - 

Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă 

înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut 

numele conform certificatului de naștere) și CNP candidat de cetățenie română /ID candidat străin 

(codul generat de platforma doctorat.ase.ro).  

Ex: taxa inscriere, Ionescu M. Claudiu Razvan, 5020127151771 

Documentul de plată care atestă dovada plății se va încărca pe platforma doctorat.ase.ro 
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Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la facultate 

cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform 

certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta este diferită de candidat. 

Taxele sunt prevăzute în Metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii 

Economice din București, aprobată de Senatul ASE. 
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Anexa 14. 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU CANDIDAȚII CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ, 

CETĂȚENIE A ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, SAU A STATELOR 

APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE, CE 

OPTEAZĂ PENTRU UN LOC LA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, BUGET CU BURSĂ, 

PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE DEPARTAMENTELE DIN 

ASE BUCUREȘTI PENTRU CENTRELE DE CERCETARE, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

VACANTE DE CERCETARE 

 

 

 

 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 de doctorat, organizat de ASE, pentru anul 

universitar 2022-2023, la Școla Doctorală ......................, la învățământ cu frecvență, buget, cu bursă, 

declar pe propria răspundere că, în situația în care voi fi declarat admis pe un loc finanțat de la buget, cu 

bursă, voi participa la primul concurs ulterior admiterii la doctorat, organizat de departamentele din ASE 

București pentru centrele de cercetare, care sunt în structura facultății de care aparține școala doctorală, 

pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare. 

 

 

Semnătura candidatului 

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

 

 

Data 

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

 

 


