
Pentru că sunt studenţi ai ASE :

-cele mai multe burse Erasmus sunt pe franceză
-cele mai multe protocoale internaţionale semnate de 
ASE sunt cu Franţa
-limba franceză este una dintre cele 12 discipline 
fundamentale din ASE
-acces la surse de informare pe probleme de 
specialitate :
    -lectoratul francez : cărţi de specialitate
    -campusul virtual francez : acces la baze de date, 
cărţi şi videoconferinţe
-participare la concursuri interesante şi amuzante la 
care pot câştiga bani, excursii, tablete grafice şi … 
experienţă profesională : Junior Commercial, Le jeune 
entrepreneur, La chasse au trésor, Le concours de 
photographies, etc.

Pentru că sunt cetăţeni ai lumii :

-franceza este vorbită de 115 milioane de vorbitori 
nativi si 275 milioane de străini
-26% din populaţia Europei vorbeşte franceza
-franceza este limba străină cea mai învăţată în 
Australia şi a doua limbă străină predată în Japonia
-în anul 2025, când ei vor fi la apogeul carierei lor, 
franceza va fi vorbită de 500 milioane de oameni
-în anul 2050, când ei vor ieşi la pensie, copiii lor vor 
învăta franceza pentru că va fi vorbită de 650 milioane 
de oameni

Pentru că sunt viitori specialişti :

In economie :

-Franţa este a 5-a economie a lumii, al 5-lea 
investitor străin în România, al 3-lea importator de 
produse româneşti, al 4-lea exportator străin în 
România
-începând din 2004, limba franceză este considerată 
prin lege competenţă profesională în toate 
companiile franceze şi francofone
-în România funcţionează numeroase companii 
franceze ca : Renault, BRD, Orange, Lafarge, 
Bouygues, Carrefour, Cora, Auchan, Apa Nova-
Veolia, etc. 
-întreprinderile multinaţionale - HP, Oracle, Genpact 
– angajează vorbitori de franceză pentru serviciul de 
relaţii cu clienţii localizat în România

In diplomaţie :

-franceza este limba diplomaţiei
-franceza este a 2-a cea mai vorbită limbă a lumii
-franceza este, alături de engleză, singura limba 
vorbită pe toate continentele: 
-franceza este una dintre cele trei de limbi de lucru 
ale Uniunii Europene, una dintre cele două limbi de 
lucru ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi singura 
limbă de lucru a Curţii de Justiţie a Uninunii Europene



Pentru că sunt studenţi ai Facultăţii de:

Administraţie Publică : francezii caută tineri vorbitori 
de franceză pentru a-i pregăti să devină funcţionari 
europeni

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică : 
facultatea dispune de un program de master cu o 
universitate franceză

Comerţ : francezii sunt singurii europeni care, atunci 
când sunt cumpărători, nu negociază decât în 
franceză ; Paris este cel mai vizitat oraş al lumii, iar 
Franţa primeşte cei mai mulţi turişti din lume şi nu 
lipseşte din programul nici unei agenţii de turism

Contabilitate şi Informatică de Gestiune : 
facultatea dispune de un program de master cu o 
universitate franceză ; Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) 
întreţine relaţii strânse cu Asociaţia Internaţională a 
Contabililor Francofoni, al cărei ultim congres a avut 
loc la Bucureşti în mai 2012

Economie Agrară şi a Mediului : Franţa este unul 
dintre cei mai ardenţi susţinători ai programelor de 
protecţie a mediului

Economie Generală : resursele de documentare 
de specialitate oferite de Lectoratul francez şi 
campusul virtual francofon sunt în limba franceză

FABIZ : facultatea dispune de un program de master 
în limba franceză ; ASE organizează împreună cu 
universităţile franceze un MBA în franceză (INDE)

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori : una 
dintre cele mai mari bănci din România, BRD, face 
parte din grupul francez Société Générale ; pentru 

angajaţii BRD, cunoaştea limbii franceze este 
obligatorie

Management : facultatea dispune de un program 
de master organizat cu universităţile din Franţa ; 
franceza este obligatorie în toate companiile 
francophone din România şi constituie un atu în 
plus în multinaţionalele din România

Marketing : facultatea dispune de un program de 
master organizat cu universităţile din Franţa ; 

concursul « Junior commercial », al cărui juriu este 
format din reprezentanţi ai instituţiilor şi companiilor 
farnceze din România, se adresează cu precădere 

specialiştilor în Marketing

Relaţii Economice Internaţionale : pentru toate 
motivele cuprinse în acest pliant

Pentru că sunt studenţi ai Facultăţii de:
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