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Hotărârea nr. 392/23.09.2019 

cu privire la aprobarea reînmatriculărilor și mobilităților definitive în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București 

 

Având în vedere cererile studenților de la programele de studii universitare de licenţă și 

masterat, prin care solicită înscrierea/reînmatricularea în cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, 

Având în cererilor studenților de la programele de studii universitare de licenţă care solicită 

mobilitatea definitivă în cadrul Facultății de Marketing de la o formă de învățământ la alta, 

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 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(1) Se aprobă cererea studentei Vlădulescu Raluca Maria de înscriere în anul III 

suplimentar, în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, studii 

universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020. 

 (2) Înscrierea se va realiza fără depășirea cifrei de școlarizare. 

Art. 2(1) Se aprobă cererile de reînmatriculare în anul III de studii, la programele de studii 

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

anul universitar 2019-2020, pentru următorii studenți: 

- Iordache Ștefania Cătălina, anul III de studii, licență, Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului; 

-Ghișoiu Petre Valentin, anul II de studii, masterat, Facultatea de Finanțe, Asigurări, 

Bănci și Burse de Valori. 

  (2) Reînmatriculările se vor realiza fără depășirea cifrei de școlarizare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217904
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Art. 3(1) Se aprobă cererile studenților de la programele de studii universitare de licenţă care 

solicită mobilitatea definitivă în cadrul Facultății de Marketing, de la o formă de învățământ la 

alta, în anul universitar 2019-2020, pentru următorii studenți: 

- Lache Alexandru, trecerea de la forma de învățământ cu frecvență la forma de 

învățământ cu frecvență redusă; 

- Boboc Iulian Andrei, trecerea de la forma de învățământ cu frecvență redusă frecvență 

la forma de învățământ la distanță. 

(2) Aprobarea cererilor de mobilitate definitivă se face fără depășirea cifrei de școlarizare. 

Art. 4. Se împuternicește prorectorul responsabil cu activitatea didactică să aprobe eventualele 

cereri privind înmatricularea, reînmatricularea sau mobilitățile care se vor mai depune până la 

data de 26.09.2019. 

Art. 5. 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 

 


