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Hotărârea nr. 252/15.07.2019 

cu privire la modificarea și completarea listei  personalului din cadrul 

structurilor administrative implicat în procesul de admitere la programele de 

studii universitare de licență și masterat, 2019-2020 

 
Având în vedere solicitările Direcției Tehnice-Investiții, Direcției Juridice și Contencios 

Administrativ și directorului general administrativ, privind modificarea și completarea listei 

personalului din cadrul structurilor administrative implicat în procesul de admitere pentru 

programele de studii de licență și masterat, 2019-2020,  

Având în vedere HCA nr. 163/17.04.2019 pentru aprobarea componenţei comisiilor, 

constituite la nivelul facultăţilor și a personalului din cadrul structurilor administrative 

implicat în procesul de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi masterat, 

2019-2020, 

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 Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă modificarea listei personalului din cadrul structurilor administrative 

implicat în procesul de admitere pentru programele de studii de licență și masterat, 2019-

2020, astfel: domnul Dorin Stăncescu este înlocuit de domnul Rădulescu George Claudiu. 

Art. 2. Se aprobă completarea listei personalului din cadrul structurilor administrative 

implicat în procesul de admitere pentru programele de studii de licență și masterat, 2019-

2020, cu un următoarele persoane:  Comăniciu Florin, Potochin Elena, Drăghici Adrian din 

cadrul Direcției Economice; Mina Camelia Andreea și Nicolae Andreea Georgiana din cadrul 

Direcției Juridice și Contencios Administrativ . 

Art. 3. Anexele la HCA nr. 163/17.04.2019 se modifică în mod corespunzător.  

Art. 4. Direcția Tehnică-Investiții, Direcția Economică, Direcția Juridic și Contencios 

Administrativ, persoanele nominalizate la art. 1 și 2, precum și Secretariatul general 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 Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


