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Hotărârea nr. 80/18.02.2019 

cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat  
 

 

Având în vedere referatul nr. 567/18.02.209 al secretarului șef al Academiei de Studii 

Economice din București, 

Având în vedere faptul că în urma redistribuirii locurilor finanţate de la buget şi cu taxă, în 

funcţie de rezultatele obţinute în semestrul I al anului I de studii - an universitar 2018-2019, 

respectiv în urma retragerii/întreruperii de şcolaritate de către studenţii care au beneficiat de 

finanţare de la bugetul de stat, numărul de studenţi finanţaţi prin taxe de şcolarizare care 

îndeplinesc condiţiile regulamentare pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat 

este mai mic decât numărul locurilor repartizate, 

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. Începând cu semestrul al II –lea al anului universitar 2018-2019, se aprobă redistribuirea 

locurilor de la programele de studii de licenţă și masterat, finanţate de la bugetul de stat, în 

vederea alocării studenților care îndeplinesc condiţiile regulamentare pentru ocuparea acestora, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretariatul General şi secretariatele facultăţilor care gestionează programele 

nominalizate în anexa 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 
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Anexa la HCA nr. 80/18.02.2019 

 

Ciclul de 

studii 

universitare 

Anul 

de 

studii 

Programul de studii 
Locuri 

disponibile 
Programul de studii 

Locuri 

redistribuite 

Licenţă I Cibernetică economică 1 Informatică economică 1 

Licenţă I 
Statistică şi previziune 

economică 
13 Informatică economică 13 

Licenţă I 
Informatică economică (în 

limba engleză) 
5 

Economie şi afaceri 

internaţionale (în limba 

engleză) 

3 

Administrarea afacerilor 

(în limba engleză) 
2 

Licenţă I 

Contabilitate şi informatică 

de gestiune (în limba 

engleză) 

17 

Administrarea afacerilor 

(în limba engleză) 
11 

Administrarea afacerilor 

(în limba germană) 
6 

Licenţă I 
Economie şi comunicare 

economică în afaceri 
5 Resurse umane 5 

Masterat I 
Cercetări avansate în 

finanţe 
1 Fiscalitate 1 

Masterat II 

Antreprenoriat şi 

administrarea afacerilor - în 

limba germană 

1 

Antreprenoriat şi 

administrarea afacerilor - 

în limba engleză 

1 

  TOTAL 43 TOTAL 43 

 

 


