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Hotărârea nr. 116/16.05.2017 

 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a 

modificării anexelor 2 şi 3  la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul 

universitar 2017-2018 

 

 

Având în vedere propunerea Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată privind eliminarea 

programului de masterat Analize şi Strategii Economice din oferta educaţională a acestei 

facultăţi, pentru anul 2017-2018, şi redistribuirea cele 18 locuri de la buget către alte 

programe de masterat, 

Având în vedere adresele M.EN. nr. 123GP/07.04.2017, 129GP/11.04.2017 şi 657/11.04.2017 

privind numărul de locuri repartizate Academiei de Studii Economice din Bucureşti finanţate 

de la bugetul de stat, pe programe de studii, 

Având în vedere Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018, aprobată prin 

Hotărârea nr. 186/14.12.2016 a Senatului ASE  şi modificată prin Hotărârea nr. 2/10.02.2017 

a Senatului ASE  , 

În baza art. 142(3)  şi art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi 

completată precum şi art. 42(3) lit. a) din Carta Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a modificării anexelor 2 şi 3 

la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018, conform anexei care face parte 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. De la data emiterii prezentei, încetează valabilitatea Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 96/26.04.2017. 

Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administraţie va 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 Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


