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Hotărârea nr. 197/19.07.2017 

pentru aprobarea modificării componenţei comisiilor, constituite la nivelul 

facultăţilor, pentru  admiterea la programele de studii universitare de masterat, 
2017-2018 

 
Având în vedere solicitările facultăţilor privind modificarea comisiilor de admitere pentru 

programele de masterat,  

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 şi HCA 170/12.07.2017, 

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 modificarea comisiilor de admitere pentru programele de masterat, astfel: 

a) la Facultatea de Administraţie şi Management Public, se înlocuieşte doamna Miru 

Maria Carmen (operator PC), cu doamna Muşat Lavinia Oana; 

b) la Facultatea de Business şi Turism, se înlocuieşte studenta Nimerenco Nina cu 

studenta Spânu Patricia; 

c) la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, se înlocuieşte doamna conf. 

univ. dr. Boldeanu Dana Maria cu domnul conf. univ. dr. Gorgan Vasile şi doamna 

conf. univ. dr. Aleca Ofelia; se înlocuieşte doamna prof. univ. dr. Lungu Camelia cu 

doamna prof. univ. dr. Ionaşcu Mihaela; 

d) la Facultatea de Finanţe Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, se înlocuieşte domnul 

conf. univ. dr. Niţescu Dan Costin cu doamna conf. univ. dr. Georgiana Camelia 

Creţan; 

e) la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, se elimină din cadrul comisiei 

doamna conf. univ. dr. Clara Volintiru şi doamna Maria Vişan. 

Art. 2. Anexele la HCA nr. 133/24.05.2017 se modifică în mod corespunzător.  

Art. 3. Facultăţile şi persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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