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Hotărârea nr. 101/14.03.2018 

cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanţat de la bugetul de stat  

în cadrul programelor de licență 
 

Având în vedere referatul nr. 1660/09.03.2018 al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, 

cu privire la disponibilizarea unui loc finanțat de la bugetul de stat, ca urmare a cererii de 

întrerupere a studiilor depusă de un student din anul II, an universitar 2017-2018, de la 

programul de studii universitare de licență, 

Având în vedere avizul secretarului șef al universității privind redistribuirea locului 

disponibilizat către Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune la programul de studii 

universitare de licență cu predare în limba română, în vederea ocupării acestuia de studenta 

Trifănescu C. Andreea Elena, de la forma de finanțare "taxă", care a obținut cele mai bune 

rezultate în anul universitar anterior și care îndeplinește condiţiile de ocupare a unui loc finanţat 

de la bugetul de stat 

 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 unui loc finanțat de la buget, de la Facultatea de Economie 

Teoretică și Aplicată, din cadrul programului de studii universitare de licență anul II, la 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, programul de studii universitare de 

licență cu predare în limba română, anul II, în vederea ocupării acestuia de studenta Trifănescu 

C. Andreea Elena, de la forma de finanțare "taxă", care a obținut cele mai bune rezultate în anul 

universitar anterior și care îndeplinește condiţiile de ocupare a unui loc finanţat de la bugetul 

de stat. 

Art. 2. Direcţia Management Educaţional, Secretariatul General şi secretariatul Facultății de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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