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Hotărârea nr. 184/20.07.2016 

pentru modificarea 

anexei la hotărârea 62/20.04.2016 

 

Având în vedere propunerea Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori privind 

modificarea componenţei comisiei nr. 10 pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare 

a studiilor universitare de licenţă, 

Având în vedere propunerea Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, 

privind modificarea componenţei comisiei nr. 4 pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licenţă, 

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 modificarea comisiei nr. 10 pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licenţă, din cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi 

Burse de Valori, astfel: 

- lector univ. dr. Sima Alina Liliana este înlocuită de conf. univ. dr. Carmen Obreja. 

Art. 2. Se aprobă modificarea comisiei nr. 4 pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licenţă, din cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu 

predare în limbi străine, astfel: 

- conf. univ. dr. Laura Naghi este înlocuită de lector univ. dr. Şandru Ioana Maria Diana.  

Anexa la hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 62/20.04.2016 cu privire la aprobarea 

componenţei comisiilor pentru finalizarea studiilor universitare la programele de licenţă şi 

masterat, se modifică în consecinţă. 

Art. 3. Direcţia Management Educaţional va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

Prorector, 

                                                                                           Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

  

Avizat pentru legalitate, 

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ  

Consilier Juridic Gabriel Cristian RĂDUINEA 

 



Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 


