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Hotărârea nr. 229/05.07.2018 

cu privire la modificarea și completarea componenţei comisiilor, constituite la 

nivelul facultăţilor, pentru  admiterea la programele de studii universitare de 

licență și masterat, 2018-2019 

 
Având în vedere solicitările facultăților privind modificarea și completarea comisiilor de 

admitere pentru programele de studii de licență și masterat,  

Având în vedere HCA nr. 161/23.05.2018 pentru aprobarea componenţei comisiilor, 

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

licenţă şi masterat, 2018-2019, 

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 comisiei de admitere la studiile universitare de licență de la 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune prin eliminarea din componența 

acesteia a doamnei conf. univ. dr. Ponorîcă Andreea Gabriela. 

Art. 2. Se aprobă modificarea comisiei de admitere la studiile universitare de licență de la 

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, astfel: se înlocuieşte domnul 

conf. univ. dr. Sacală Mihai cu doamna asist. univ. dr. Prada Elena; se înlocuieşte doamna 

Voicu Viorica Ileana cu doamna Paiu Mirela Angelica. 

Art. 3. Se aprobă modificarea comisiei de admitere la studiile universitare de masterat de la 

Facultatea de Business și Turism, astfel: se înlocuieşte doamna prof. univ. dr. State Olimpia 

din funcția de vicepreședinte și responsabil rezolvare contestații cu doamna prof. univ. dr. 

Popescu Rodica Claudia. 

Art. 4. Se aprobă modificarea comisiei de admitere la studiile universitare de masterat de la 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, astfel: se înlocuieşte domnul conf. 

univ. dr. Stanciu Andrei din funcția de secretar comisie cu domnul conf. univ. dr. Anica Popa 

Adrian. 
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Art. 5. Se aprobă completarea comisiei de admitere la studiile universitare de masterat de la 

Facultatea de Relații Economice din București prin desemnarea comisiei pentru interviul de 

specialitate în vederea admiterii la programul de masterat "Comerț Exterior" formată din: 

prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe, prof. univ. dr. Ilie Anca Gabriela, prof. univ. dr. Miron 

Dumitru; membri supleanți: conf. univ. dr. Filip Radu, lect. univ. dr. Ploae Cătălin.  

Art. 6. Anexele la HCA nr. 161/23.05.2018 se modifică în mod corespunzător.  

Art. 7. Facultățile şi persoanele nominalizate la art. 1-5 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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