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Hotărârea nr. 48/22.02.2017 

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

Având în vedere referatul Secretariatului general prin care se propune redistribuirea, pentru 

semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, către programele la care există studenţi ce 

îndeplinesc condiţiile de ocupare a locurilor finanţate de la bugetul de stat, a locurilor rămase 

disponibile, 

Având în vedere solicitările depuse de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori şi Facultatea de Administraţie şi Management Public, 

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

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă redistribuirea locurilor de la programele de studii de licenţă, anul I, 

semestrul II, finanţate de la bugetul de stat, pentru care nu există studenţi care să 

îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat  de la buget, pentru anul universitar 

2016-2017, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. Se aprobă redistribuirea unui loc de la programul de studii de masterat „Administraţie 

Publică şi Integrare Europeană”, anul I, finanţat de la bugetul de stat, pentru care nu există 

studenţi care să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat  de la buget, pentru 

anul universitar 2016-2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 3. Se aprobă redistribuirea unui loc de la programul de studii de licenţă „Finanţe Bănci” 

(în limba engleză), anul III, finanţat de la bugetul de stat, pentru care nu există studenţi care să 

îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat  de la buget, pentru anul universitar 

2016-2017, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 4. Direcţia Management Educaţional, Secretariatul General şi  secretariatele facultăţilor 

nominalizate în anexe 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, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa 1 la HCA 48/22.02.2017 

 

LICENŢĂ ANUL I 

Programul de studii 
Locuri 

disponibile 
Programul de studii 

Locuri 

redistribuite 

Contabilitate şi informatică 

de gestiune (în limba engleză) 
3 

Finanţe şi bănci (în limba 

engleză) 
3 

Management (în limba 

engleză) 
11 

Finanţe şi bănci (în limba 

engleză) 
3 

Administrarea afacerilor (în limba 

engleză) 
5 

Limbi moderne aplicate 1 

Economie şi afaceri internaţionale 

(în limba engleză) 
2 

Economie şi comunicare 

economică în afaceri 
29 

Economie şi afaceri internaţionale 1 

Resurse umane 9 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
19 

Economie agroalimentară şi a 

mediului 
12 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
12 

TOTAL 55 TOTAL 55 
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Anexa 2 la HCA 48/22.02.2017 

 

MASTERAT ANUL I 

Programul de studii 
Locuri 

disponibile 
Programul de studii 

Locuri 

redistribuite 

Administraţie Publică şi 

Integrare Europeană 
1 

Managementul serviciilor de 

sănătate 
1 

TOTAL 1 TOTAL 1 

 

 

Anexa 3 la HCA 48/22.02.2017 

 

LICENŢĂ ANUL III 

Programul de studii 
Locuri 

disponibile 
Programul de studii 

Locuri 

redistribuite 

Finanţe şi Bănci (în limba 

engleză) 
1 

Administrarea afacerilor (în limba 

engleză) 
1 

TOTAL 1 TOTAL 1 

 

 

 

 

 

 


