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Academia de Studii Economice București organizează prin
Centrul de Învățământ teritorial de la Colegiul Economic ”Delta Dunării”
Tulcea, admitere pentru anul I-îi,

Nu ratați momentul, este o mare oportunitate pentru noi tulcenii, deoarece:




A.S.E.-ul este cea mai bine cotată unitate de învățământ superior economic din SE și centrul
Europei, ca atare diploma obținută este valoroasă și recunoscută de angajator;
Cursurile se desfășoară numai la Tulcea, la Colegiul Economic, în weekend și sunt susținute
de profesori valoroși;
Absolvenții primesc diploma de studii universitare- licențiat în studii economice și aceasta
permite angajarea în companii din domeniul agroalimentar, mediu, societăți din domeniul
distribuției, de consultanță, dar și în instituțiile publice și administrații publice

În acest an, înscrierea se va desfășura în perioada 9-16 iulie 2021 și se va realiza exclusiv
online, folosind platforma https://admitere.ase.ro/ .
Pentru cei care nu dispun de mijloacele necesare înscrierii online, Colegiul Economic ”Delta
Dunării” Tulcea, str. Viitorului nr. 32, telefon 0240/534079, va organiza un centru de înscriere cu
asistență, ce va funcționa în perioada admiterii, zilnic între orele 10-14.
Vă așteptăm cu drag pentru un viitor mai bun pentru voi și pentru comunitatea tulceană!

Precizări tehnice privind admiterea la A.S.E.
Centrul Teritorial de la Colegiul Economic ”Delta Dunării” TULCEA
#AdmitereASElaTULCEA
#FiiStudentLaEAM
Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza admitere ONLINE la
centrul teritoral Tulcea, invatamant la distanta din cadrul Colegiului Economic
”Delta Dunării” Tulcea
Centrul teritorial ID Tulcea functioneaza din 2019 si este acreditat, conform Hotarare
326/2019 din 23 mai 2019 (pagina 35, punctul 7.2)
In luna iulie 2021 se organizeaza ONLINE admitere la Centrul teritorial ID Tulcea din
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa urmatorul program:
Inscrieri: 9-16 iulie 2021 (16 iulie pana la ora 16.00)
inscrierea are loc ONLINE. Pentru cei care nu au posibilitatea scanarii
documentelor, la Colegiul Economic Delta Dunarii din Tulcea, Str. Viitorului nr. 32 va
fi organizat un centru pentru sprijin. Detalii la Laurenta Purcherea (Laurenta LiliMoisei), lili.purcherea@eam.ase.ro sau 0722 991 901

Candidatul incarca pe platforma de admitere urmatoarele documente in format
.pdf sau jpeg/.jpg:
1. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta
2. Foaia matricola (sau echivalenta acesteia) sau adeverinta care atesta mediile anilor de
studii pentru absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea din iulie
2021;
3. Eseul motivational/eseurile motivationale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE si a
programului de studii
4. Adeverinta medicala tip, eliberata, de catre cabinetele medicale (scolare sau teritoriale)
sau de medicul de familie, cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii, din care sa
rezulte ca solicitantii sunt apti pentru inscrierea la facultate;
5. Certificatul de nastere;
6. Cartea de identitate;
7. Certificatul de casatorie (daca este cazul).
8. Declaratia pe propria raspundere - document ce se completeaza in aplicatia de
inscriere, prin care candidatul declara ca: nu a fost exmatriculat din ASE, fara drept de
reinmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finantare de la buget pentru doua sau

mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si nu va urma simultan
mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare
ale acestora; a fost/nu a fost inmatriculat, la un alt program de studii universitare de
licenta, inclusiv numarul semestrelor in care a beneficiat de finantare de la buget; a
absolvit o alta facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
9. O fotografie tip legitimatie, format jpg sau jpeg, incarcata pe platforma;
10. Dovada platii taxelor de inscriere pentru cei care platesc prin virament bancar.
11. Documentul care certifica apartenenta la sistemul pentru protectie sociala, dupa caz;
12. Documentul care sa certifice scutirea de la plata taxei de inscriere pentru primele 2
optiuni;
13. Declaratia pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor incarcate pe
platforma admiterii si corespondenta dintre actele digitale/scanate si cele originale.
Taxa de inscriere: 145 lei
Taxa de scolarizare: 3500 lei/an. In perioada 24-30 iulie (30 iulie pana la ora 16.00) se
plateste jumatate, respectiv 1750 lei.
Toate taxele se platesc prin sistemul de plați on-line disponibil pe platforma
admitere.ase.ro, pentru detinatorii oricarui tip de card (Visa, Mastercard, Revolut etc.),
urmand pasii indicați în platforma admitere.ase.ro.
50 locuri scoase la concurs.
Informatii suplimentare gasiti pe site-ul https://admitere.ase.ro/licenta-2021/index.asp
Va asteptam!

