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Hotărârea nr. 170/12.07.2017 

pentru aprobarea modificării şi suplimentării componenţei comisiilor, 

constituite la nivelul facultăţilor, pentru  admiterea la programele de studii 
universitare de licenţă şi masterat, 2017-2018 

 
Având în vedere solicitarea Facultăţii de Finanţe Asigurări, Bănci şi Burse de Valori privind 

înlocuirea doamnei Barbu Cristina, operator PC, din cadrul comisiei tehnice de admitere 

pentru programele de licenţă, cu doamna Ştefănescu Mădălina, 

Având în vedere propunerea Direcţiei Administrative privind suplimentarea listei persoanelor 

implicate în activităţi aferente procesului de admitere licenţă-masterat 2017, cu opt persoane,  

Având în vedere cererea de recuzare formulată de doamna Belu Mihaela Gabriela, membru în 

comisia pentru elaborarea subiectelor de admitere la masterat, Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale,  

Având în vedere HCA nr. 133/24.05.2017 pentru aprobarea componenţei comisiilor, 

constituite la nivelul facultăţilor, pentru  admiterea la programele de studii universitare de 

licenţă şi masterat, 2017-2018, modificată prin HCA 169/10.07.2017, 

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. Se aprobă înlocuirea doamnei Barbu Cristina, operator PC, din cadrul comisiei tehnice 

de admitere pentru programele de licenţă ale Facultăţii de Finanţe Asigurări, Bănci şi Burse 

de Valori, cu doamna Ştefănescu Mădălina.  

Art. 2. Se aprobă suplimentarea componenţei comisiilor, constituite la nivelul facultăţilor, 

pentru  admiterea la programele de studii universitare de licenţă şi masterat, 2017 - 2018, cu 

opt persoane desemnate de Direcţia Administrativă, respectiv: Catană Natalia, Croitoru 

Constantin, Ilie Ştefan, Neculai Constantin, Olteniceanu Florin, Stoica Marian, Frîncu Costel, 

Miroiu Gabriel.  

Art. 3. Se ia act de cererea de recuzare formulată de doamna Belu Mihaela Gabriela, membru 

în comisia pentru elaborarea subiectelor de admitere la masterat, Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale. 

Art. 4. Anexele la HCA nr. 133/24.05.2017 se modifică în mod corespunzător.  

Art. 5. Facultatea de Finanţe Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale, Direcţia Administrativă şi persoanele nominalizate la art. 1 şi 2 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 
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Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


