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Hotărârea nr. 218/03.08.2017 

cu privire aprobarea emiterii/corectării unor decizii de înmatriculare şi 

exmatriculare pentru studenţii/cursanţii din cadrul Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic 

Având în vedere referatul prorectorului responsabil cu activitatea didactică prin care se 

propune emiterea/corectarea unor decizii de înmatriculare şi exmatriculare pentru 

studenţii/cursanţii din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, 

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 emiterea/corectarea unor decizii de înmatriculare şi exmatriculare pentru 

studenţii/cursanţii din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, astfel: 

A. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 0102/03.10.2016, prin adăugarea celor şase 

candidaţi declaraţi admişi, ale căror nume nu se regăgesc în această decizie, respectiv: 

1. Berdiyev D. Shamuhammet; 

2. Bezede V. Elena; 

3. Feodot V. Alina-Nicoleta; 

4. Hodoleanu F. Adrian-Cătălin; 

5. Răduţă S. Oana; 

6. Vîrtopeanu N. Elena-Jeny. 

B. Întocmirea şi aprobarea Deciziei de exmatriculare a 12 cursanţi de la cursurile 

postuniversitare de Nivel 1, la sfârşitul anului universitar 2013-2014, ca urmare a 

neacumulării numărului necesar de credite (30 de credite transferabile). 

C. Întocmirea şi aprobarea Deciziei de exmatriculare a 19 cursanţi de la cursurile 

postuniversitare de Nivel 1, la sfârşitul anului universitar 2014-2015, ca urmare a 

neacumulării numărului necesar de credite (30 de credite transferabile). 
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D. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 116/01.10.2013 la cursurile de formare 

psihopedagogică Nivel 1, forma IF, prin: 

- anularea poz. 22 - Dragomir T. Cosmin, student la un program de masterat la 

FABBV şi care a fost preluat în mod eronat din baza de date; 

- modificarea numelui unei student, poz. 362, din: State T. Alexandra (incorect) în, 

State V Elena-Renata (corect). 

E. Întocmirea şi aprobarea Deciziei de înmatriculare a studentei Dumitrache V. D 

Andreea, în anul II, an universitar 2014-2015, prin transfer la DPPD, nivel 1 IF, de la 

Universitatea Politehnica Bucureşti (studentă la programele de licenţă din 2013-2014, 

în paralel, la ambele universităţi; studentă CSIE la ASE). 

F. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 122/28.09.2015 la cursurile de formare 

psihopedagogică Nivel 1, postuniversitare, prin: 

- modificarea/corectarea numelui a 17 cursanţi (iniţiale greşite, cu numele după 

căsătorie sau cu ambele nume, inclusiv cel după căsătorie); 

- adăugarea a şase cursanţi, trecuţi eronat pe Decizia de reînmatriculare 

123/28.09.2015 şi, implicit, modificarea acestei decizii, prin anularea celor şase 

poziţii, corespunzătoare celor şase cursanţi. 

G. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 125/28.09.2015 Nivel 2 Curs 

postuniversitar, prin modificarea/corectarea numelui a 12 cursanţi (iniţiale greşite, cu 

numele după căsătorie sau cu ambele nume, inclusiv cel după căsătorie) şi adăugarea 

unui cursant, trecut eronat pe Decizia de reînmatriculare nr. 124/28.09.2015. 

H. Anularea Deciziei de reînmatriculare nr. 124/28.09.2015 ce conţine o singură poziţie, 

cu numele studentului care urmează a fi inclus în Decizia de înmatriculare nr. 

125/28.09.2015. 

I. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 126/28.09.2015 la cursurile de formare 

psihopedagogică Nivel 2, forma IF, cu modificarea a două nume (Chiriţă E. N. 

Alexandra-Nicoleta, în loc de Chiriţă E. N. Alexandra şi Hegeduş T. F. Ştefana 

Anamaria, în loc de Heghedeş T. S. Ana-Maria). 

J. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 0103/03.10.2016, Nivel 1 Curs 

postuniversitar, prin: 
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- corectarea numelor a nouă cursanţi care au fost trecuţi cu iniţiala tatălui greşită, lipsă 

diacritice, nume  şi prenume greşite; 

- completarea cu numele a şapte cursanţi care au fost omişi. 

K. Modificarea Deciziei de înmatriculare nr. 0105/03.10.2016, Nivel 2, curs 

postuniversitar, prin: 

- corectarea prenumelui unei cursante, în loc de Mirabela, a fost trecut Mihaela; 

- adăugarea a doi cursanţi care au fost fost omişi: Costeleanu D. D. Ruxandra Maria şi 

Cîrnu I. Mădălina-Mihaela. 

L. Aprobarea semnării Deciziei de reînmatriculare în anul universitar 2016-2017, la 

Nivel 1, curs postuniversitar a 3 cursanţi: Badea T. Manuela-Simona, Cotarcea C. 

Ionuţ şi Matei S. Florin-Octavian. 

Art. 2. Directorul şi secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi 

Secretariatul General  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 Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


