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Program de studiu:

LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 50 (16 BUGET)

Scopul programului constă în
aprofundarea cunoștințelor și dezvoltarea
abilităților și competențelor în domeniul
analizei financiare si evaluării.
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Analiza economico-financiară avansată la nivel de
întreprindere
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară I –
Raportare financiară
Gestiunea afacerii
Evaluarea afacerilor
Analiză economico-financiară a grupurilor de societăţi
Standarde internaţionale de raportare financiară II –
Politici şi tratamente contabile specifice
Contabilitate managerială avansată
Evaluarea proprietăţilor imobiliare
Strategii financiare de întreprindere
Evaluarea activelor financiare
Analiza financiară a instituţiilor de credit
Metode şi practici de guvernanţă corporativă
Simulare în domeniul analizei financiare şi evaluării
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Program de studiu:

LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 59 (25 BUGET)

Programul urmărește pregătirea de specialiști
cu studii superioare aprofundate în domeniul
contabilității și auditului financiar cu abilități
avansate în domeniul tehnologiei informației.
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Raportare integrată
Contabilitate internaţională
Sisteme ERP
Drept profesional
Contabilitate financiară avansată conform IFRS
Audit financiar avansat
Analiză economico - financiară avansată
Modele şi practici de guvernanţă a întreprinderilor
Contabilitate fiscală avansată
Proiectarea sistemelor informatice
Diagnosticul şi strategia firmei
Contabilitate managerială avansată
Contabilitate creativă
Audit intern avansat
Auditul şi Controlul Sistemelor Informaţionale
Metodologia cercetării în contabilitate
Standarde de audit şi asigurare
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Program de studiu:

LIMBA DE
STUDIU:

INFO: http://caigsite.wordpress.com
LOCURI: 56 (25 BUGET)

Programul urmărește pregătirea de specialiști
cu studii superioare aprofundate în domeniul
contabilității și auditului financiar cu abilități
avansate în domeniul tehnologiei informației.
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Raportare integrată
Contabilitate internaţională
Sisteme ERP
Drept profesional
Contabilitate financiară avansată conform IFRS
Audit financiar avansat
Analiză economico - financiară avansată
Modele şi practici de guvernanţă a întreprinderilor
Contabilitate fiscală avansată
Proiectarea sistemelor informatice
Diagnosticul şi strategia firmei
Contabilitate managerială avansată
Contabilitate creativă
Audit intern avansat
Auditul şi Controlul Sistemelor Informaţionale
Metodologia cercetării în contabilitate
Standarde de audit şi asigurare
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Program de studiu:

LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 51 (15 BUGET)

Programul urmărește dezvoltarea și
aprofundarea fundamentelor teoretice și
practice în sfera auditului financiar și a
serviciilor complementare de asigurare.
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Audit financiar contabil aprofundat (I)
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS-IFRS) (I)
Contabilitate managerială modernă
Simulare decizională de gestiune
Politici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi
Audit financiar contabil aprofundat (II)
Audit intern
Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS-IFRS) (II)
Sisteme ERP
Măsurarea performanţei întreprinderilor
Expertiză contabilă
Guvernanţa întreprinderii
Concepte și practici moderne de evaluare
Doctrine și deontologie profesională

Program de studiu:
LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 50 (16 BUGET)

Misiunea programului este aceea de a
dezvolta în rândul absolvenților
competențele necesare implementării și
valorificării unui sistem de raportare
financiară bazat pe standardele IAS/IFRS
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C
I
Prelucrări şi opţiuni generate de aplicarea Standardelor
Internaţionale de Contabilitate (IAS-IFRS)
Metodologii, metode şi procedee de audit contabil şi
financiar
Grupuri de societăţi şi consolidarea conturilor
Investiţii directe şi finanţarea lor
Simulare decizională de gestiune
Contabilităţile anglo-saxone I
Metodologii internaţionale privind evaluarea întreprinderii
Sisteme ERP
Pieţe financiare şi gestiunea portofoliilor
Contabilităţile anglo-saxone II
Expertiză contabilă
Guvernanţa întreprinderii
Aprofundări în contabilitatea internaţională
Doctrine și deontologie profesională

Program de studiu:
LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 50 (15 BUGET)

Programul urmărește pregătirea de
specialişti
cu
studii
superioare
aprofundate
în
domeniul
aplicării
reglementărilor contabile şi fiscale care să
asigure în mod responsabil, cele mai
variate şi complexe prestaţii în domeniul
profesiei contabile, a auditului şi a
consultanţei fiscale.
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Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
Omogenizarea fiscală prin IFRS
Codul fiscal in contabilitate
Metode moderne de evaluare a întreprinderii
Drept şi drept fiscal
Sisteme ERP
Strategii şi politici contabile şi fiscale
Contabilitatea afacerilor şi gestiunea fiscală
Contabilitatea reorganizărilor de entităţi
Contabilitate şi evaziune fiscală
Audit şi audit fiscal
Sisteme contabile şi fiscale comparate
Contabilitatea creativă şi abilitatea fiscală
Audit intern şi guvernanţă corporativă
Doctrină şi deontologie pentru profesioniştii contabili

Program de studiu:
LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 61 (15 BUGET)

Programul se adresează absolvenţilor de
învăţământ superior – economic, juridic,
tehnic, administrativ – care doresc
specializare şi profesionalizare prin
competenţe de contabilitate, control şi
expertiză, dar şi profesioniştilor cu studii
superioare care doresc iniţiere,
dezvoltarea competenţelor.
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Standardele Internaţionale de raportare financiara(IFRS, IAS)
Simulare decizională de gestiune
Aprofundări privind contabilitatea financiară
Dreptul privat în mediul afacerilor
Control intern şi management
Contabilitate pentru management
Contabilitate creativă
Audit intern şi operaţional
Analiză şi comunicare financiară
Sisteme ERP
Dezvoltări privind contabilitatea afacerilor
Gestiune fiscală şi socială
Audit statutar
Control financiar, expertiză contabilă şi consultanţă
Doctrină şi deontologie profesională
Contabilitate şi audit

Program de studiu:
LIMBA DE
STUDIU:

LOCURI: 50 (15 BUGET)

Misiunea programului este aceea de a
dezvolta în rândul absolvenților
competențele necesare dezvoltării,
implementării și gestionării sistemelor
informatice moderne.
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MIS

Proiectarea sistemelor informatice
Roboți software pentru automatizarea proceselor de afaceri
Implementarea sistemelor ERP
Baze de date
Cyber security
Managementul proiectelor
Big Data
Simularea proceselor de afaceri
Dezvoltarea aplicațiilor desktop
Inteligenta Artificiala/Cloud computing
Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Analiza si evaluarea companiilor e-business
SIG pentru Web
Integrarea informației din organizatii
Contabilitatea afacerilor în mediul online
Dreptul comunicatiilor si al noilor tehnologii

Pagina oficială de admitere online a ASE

admitere.ase.ro

Derularea concursului de admitere

a)înscrierea online la concurs;
b) susţinerea online a interviului de competenţă lingvistică, dacă
este cazul;
c) afişarea rezultatelor la testul de competenţă lingvistică;
d)depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura
ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro;
e) susţinerea online a testului-grilă de specialitate pe baza unei
tematici și bibliografii prevăzute în Anexa 4,
f) afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la
buget, cu taxă, aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi;

Derularea concursului de admitere

g) depunerea, în original, a diplomei de bacalaureat și a diplomei de
licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au
promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021)
şi/sau plata online, pe platforma admitere.ase.ro sau prin virament
bancar a jumătate din taxa anuală de şcolarizare,
h) afişarea listelor candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi

Graficul desfăşurării concursului de admitere

Inscriere candidați
Candidații care au absolvit programele de licenţă la
Academia de Studii Economice din București, promoţia 2021,
se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza informaţiilor
din Baza de date a ASE, încărcând câte un singur fișier
pentru următoarele documente:
a) copia certificatului de naştere;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
d) declaraţie pe propria răspundere – Anexa 8 (GDPR);
e) o fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg;
f) dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc
prin virament bancar;

Inscriere candidați
g) copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase
luni înainte de data înscrierii din care să rezulte că solicitanţii
sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
h) copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care
sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de
predare a programului de masterat la care candidează,
dacă este cazul;
i) copia documentului care atestă apartenența la
minoritatea romă, după caz;
j) copia documentului care certifică apartenența la sistemul
pentru protecție socială, după caz; originale (Anexa 9);

Inscriere candidați
k) copia documentului care să certifice scutirea de la plata
taxă de înscriere pentru primele 2 opțiuni, în baza art. 39 din
prezenta metodologie;
l) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea
documentelor încărcate pe platforma admiterii și
corespondența dintre actele digitale/scanate și cele
originale (Anexa 9);

Interviu de competență lingvistică
Candidaţii care se înscriu la programele de masterat cu
predare într-o limbă străină susţin online un interviu de
competenţă lingvistică, eliminatoriu, notat cu admis/respins.
Excepţie: candidaţii care prezintă unul dintre certificatele din
Anexa 6 din Metodologia de admitere sau cei care au
absolvit programe de licenţă organizate în limba străină a
programului de masterat pentru care candidează.

Desfăşurarea probei scrise de concurs
Proba de examen se desfăşoară online sub formă de testgrilă, pe o durată de maximum două ore, durata exactă a
examenului fiind anunțată înaintea începerii testării.
Testul de specialitate cuprinde întrebări care au o singură
variantă de răspuns corectă.

Desfăşurarea probei scrise de concurs
a) candidaţii care optează numai pentru programe
organizate în limbă română vor susţine online testul-grilă în
limba română;
b) candidaţii care optează numai pentru programe
organizate în limbă străină vor susţine online testul-grilă de
specialitate în limba străină în care vor fi desfăşurate
programele de studii respective;
c) candidaţii care optează pentru programe organizate în
limba engleză şi pentru programe organizate în limba
română vor susţine online două teste-grilă (unul în limba
engleză şi unul în limba română);

Desfăşurarea probei scrise de concurs

Tematica de concurs CIG 1

Bibliografie CIG 1

Tematica de concurs CIG 2

Bibliografie CIG 2

Ierarhizare candidați
Calculul punctajului şi ierarhizarea candidaţilor pentru
ocuparea locurilor finanţate de la buget şi cu taxă :
-punctajul (P) maxim este 100, obţinut pe baza rezultatelor
de la testul-grilă de specialitate (PS) şi a mediei examenului
de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ML);
-punctajul general P se calculează astfel = (ML x 6) + (PS x 4);
-transformarea punctajului general în medie (M) se face pe
baza relaţiei: M=P/10. Media va fi trunchiată la două
zecimale.
-punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat
admis este 60 (echivalentul notei 6,00).

Departajare candidați
În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general
egal cu cel al ultimului loc repartizat pe locurile finanţate de
la buget sau cu taxă, aceştia sunt departajaţi după
următoarele criterii:
- punctajul obţinut la proba de examen;
- media examenului de finalizare a studiilor universitare de
licenţă;
- media aritmetică a anilor de studii universitare de licenţă

