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Hotărârea nr. 353/18.09.2019 

cu privire la aprobarea reînmatriculărilor, mobilităților definitive, 

recunoașterea perioadelor de studii efectiate în străinătate și înmatricularea în 

cadrul Academiei de Studii Economice din București 
 

Având în vedere referatul secretarului șef al universității privind propunerea de aprobare a 

cererilor de reînmatriculare în anii I, II și III de studii, la programele de studii universitare de 

licenţă şi în anii I și II de studii, la programele de studii universitare de masterat, în anul 

universitar 2019-2020, ca urmare a avizării acestora de către decanii facultăților, 

Având în vedere referatul secretarului șef al universității privind propunerea de aprobare a 

cererilor studenților de la programele de studii universitare de licenţă care solicită mobilitatea 

definitivă de la alte universități la Academia de Studii Economice din București, sau de la un 

program de studii la altul, în cadrul facultăților care fac parte din structura ASE, 

Având în vedere referatul secretarului șef al universității privind propunerea de aprobare a 

cererilor persoanelor care solicită recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate de 

către Academia de Studii Economice din București și înmatricularea la programele de studii 

universitare de licenţă organizate în cadrul facultăților care fac parte din structura ASE, 

În baza dispozițiilor art. 83(2) din Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licență,  

În baza dispozițiilor art. 69(2) din Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat,  

În baza dispozițiilor Ordinului MEN 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenților, 

În baza dispozițiilor Ordinului MECTS 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de 

recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, 

În baza art. 138(5), art. 200(2) și art. 213 alin. 13din 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 cererile de reînmatriculare în anii I, II și III de studii, la programele de studii 

universitare de licenţă şi în anii I și II de studii, la programele de studii universitare de masterat, 

în anul universitar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Reînmatriculările se vor realiza fără depășirea cifrei de școlarizare. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217904
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Art. 2. Se aprobă cererile studenților de la programele de studii universitare de licenţă care 

solicită mobilitatea definitivă de la alte universități la Academia de Studii Economice din 

București, sau de la un program de studii la altul, în cadrul facultăților care fac parte din 

structura ASE, în anul universitar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta. Aprobarea cererilor de mobilitate definitivă se face fără depășirea cifrei de școlarizare. 

 

Art. 3. Se aprobă cererile persoanelor care solicită recunoașterea perioadelor de studii efectuate 

în străinătate de către Academia de Studii Economice din București și înmatricularea, în anul 

universitar 2019-2020, la programele de studii universitare de licenţă organizate în cadrul 

facultăților care fac parte din structura ASE, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta. Înmatriculările se vor realiza fără depășirea cifrei de școlarizare. 

 

Art. 4. Secretariatul General şi secretariatele facultăţilor 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 
 


