
DK.CI/JA IIr. Ji/^
a CoiKsiliiiliii |)eiitrii Dezvoltare Stran'j'iea liis(itii(ioiiala al ASFiM

iiiii 23 lehi iiaiie 2018

în ba/a inlbniia|ici prc/.culairi do diia Mariana IMKUl, .sol' adjiinol al Sorvioiiiliii 
Planifioaro Hoonomioa !ji l'inanţo al ASliM .'ji rooomaiidârilor Sonatului ASI'IM, rol’oriloaro la 
Aprobarea ciiantunwliii ta.xei <le studii în ASEM ia ciciiii i, iicen(ă, învăţământ cu frecvenţă 
redusă şi disouţiilo oaro au avui loo, Consiliului ponlru Do/.vollaro Stratogiofl Instilulioiuilfî al 
ASEM,

DIXIDi::

1. A aproba cuanluimil laxoi pentru studii la oiolul 
redusă, după eum urmează:

I, lieen(ă, învăţământ eu froevonţă

Facilitatea
Donieniui de formare 

profesionaiăi 
/  speciaiîtatea

învăţământ cu frecvenţă redusă 
Taxa pentru un un de studii, iei

taxa actiiaiă taxa aprobată

Business şi
Adininistrarca
Afacerilor

Business şi administrare 3900 4900
Marketing şi logistică 3900 4900
Merccologic şi comerţ 3500 4400
Servicii hoteliere, turism şi 
agrement 4300 4900

Achiziţii - -

Tehnologia şi managementul 
alimentaţiei publice 4100 4900

Economic mondială şi relaţii 
economice internaţionale 4300 4900

Economie Generală 
şi Drept

Economie generală 3500 4400
Drept 4300 4900
Administraţie publică 3300 4200
Comunicare şi relaţii publice - -

Managementul resurselor 
umane - -

Asistenta sociala 3300 4200
Finanţe Finanţe şi bănci 4300 4900
Contabilitate Contabilitate 4300 4900

Tehnologii 
informaţionale şi 
Statistică Economică

Cibernetică şi informatică 
economică 3300 4200

Econometric şi statistică 
economică - -

Informatica aplicata - -

Managementul informaţiei - -

Tehnologia informaţiei 3300 4200
Securitatea informaţională - -



2. Noul ciumliim ;il laxelor dc sliidii la ciclul 1, liccnlîl, învilldmâMl cu IVccvculîl rctlusti va II 
aplicaţii pentru întreaga perioadei a studiilor -  începând cu anul universitar 2018-2019, 
pentru studenlii îninalrieulaji începând eu anul 2018,

3. Pre/enta deci/,ie inlrâ în vigoare la dala atloptârii.

S-a votat unanim.

Pre^ţedinte al .'şedinţei Consiliului 
pentru l)e/voltarc Strategicfi 
Instituţionali al ASEM

Secretar al Consiliului 
pentru Dezvoltare Strategică 
Instituţională al ASEM

Şef adjunct at
Serviciutui Ptanificare economică şi Finanţe

C /Æ ''/ Duniitru DRSli

Diana BUAC^OI

Mariana FIKUI


