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Hotărârea nr. 554/11.11.2020 

cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat  
 

 

Având în vedere referatele Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și 

Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică privind redistribuirea locurilor 

finanțate de la buget și cu taxă,  

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

 

Hotărăşte 
 

 

Art. 1. Începând cu semestrul 1 al anului universitar 2020-2021, se aprobă redistribuirea unui 

loc finanțat de la buget de la programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat și 

administrarea afacerilor (franceză), anul I, FABIZ la programul de studii universitare de 

masterat Antreprenoriat și administrarea afacerilor (germană), anul I, FABIZ, forma de 

învățământ cu frecvență. 

Art. 2. Începând cu semestrul 1 al anului universitar 2020-2021, se aprobă redistribuirea unui 

loc finanțat de la buget de la programul de studii universitare de licență Administrarea 

afacerilor (franceză), anul I, FABIZ la programul de studii universitare de licență 

Administrarea afacerilor (germană), anul I, FABIZ, forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 3. Începând cu semestrul 1 al anului universitar 2020-2021, se aprobă redistribuirea unui 

loc finanțat de la buget de la programul de studii universitare de masterat Informatică 

economică, CSIE la programul de studii universitare de masterat Baze de date – Suport pentru 

afaceri, CSIE, forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 4. Începând cu semestrul 1 al anului universitar 2020-2021, se aprobă redistribuirea a șase 

locuri finanțate de la buget de la programul de studii universitare de licență Informatică 

economică (în limba engleză), CSIE la programul de studii universitare de licență Informatică 

economică, CSIE, forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 5. Decanatele şi secretariatele facultăților care gestionează programele nominalizate în 

anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Director, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


