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Hotărârea nr. 395/27.09.2019 

cu privire la aprobarea repartizării locurilor finanţate de la bugetul de stat 

destinate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural sau romi, rămase 

vacante în urma concursului de admitere 

 

Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, cu numărul 570/GP din 16.09.2019 

și adresa secretarului șef al universității cu privire la redistribuirea locurilor finanţate de la 

bugetul de stat destinate candidaţilor absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau romi, rămase 

vacante în urma concursului de admitere, către candidaţii români şi cei care fac parte din statele 

aparţinând UE şi SEE,  

Având în vedere referatul nr. 2965/25.09.2019 al Facultății de Administrarea Afacerilor, cu 

predare în limbi străine,  

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 redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat destinate candidaţilor 

absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau romi, rămase vacante în urma concursului de 

admitere, către candidaţii români şi cei care fac parte din statele aparţinând UE şi SEE, declaraţi 

admişi la programele de studii unde au rămas locuri vacante, conform tabelului de jos: 

Ciclu de studii Programul de studii universitare  Locuri distribuite 

Licență Administrarea Afacerilor (în limba franceză) 1 

Licență Administrație publică 4 

Licență Resurse umane 5 

Licență Cibernetică economică 1 

Licență Informatică economică 6 

Licență Statistică și previziune economică 2 

Licență Finanţe şi bănci 3 

Licență Management 4 

Licență Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) 1 

Total locuri corespunzătoare candidaților absolvenți de licee din mediul rural, redistribuite 27 
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Masterat

  

Cercetări avansate în finanțe 1 

Total locuri corespunzătoare candidaților de etnie romă, redistribuite 1 

Art. 2. Se aprobă redistribuirea unui loc finanţat de la bugetul de stat destinat candidaţilor 

absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau romi, din cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, programul de studii Administrarea Afacerilor (în limba 

franceză), anul I 2019/2020, rămas vacant în urma concursului de admitere și pentru care nu 

există candidați admiși care să îndeplinească condițiile necesare pentru ocuparea unui loc 

finanțat de la buget, la programul de studii Administrarea Afacerilor (în limba engleză), anul I 

2019/2020. 

Art. 3. Secretariatul General şi  secretariatele facultăţilor nominalizate la art. 1 și 2 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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