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Hotărârea nr. 249/19.07.2018 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii privind delegarea Consiliului de Administrație al Academiei de Studii 

Economice din București pentru distribuția numărului de locuri scoase la concurs 

pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, sesiunea 

septembrie 2018 

 

Ținând cont de posibilitatea apariției unei completări a Hotărârii de guvern privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi structurii 

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019 până în luna septembrie 

a.c. care să cuprindă autorizarea provizorie a programului de studii universitare de licență, 

Economie agroalimentară şi a mediului, forma ID, Tulcea și mărirea capacității de școlarizare 

pentru unele programe de studii universitare de licență, 

Având în vedere posibilitatea aprobării de către MEN a alocării/realocării unor locuri finanțate de 

la bugetul de stat pentru studiile universitare de licență, masterat și doctorat, 

Având în vedere eventualitatea organizării concursului de admitere la studiile universitare de 

licență, masterat și doctorat, etapa Septembrie 2018, în conformitate cu graficul de admitere 

aprobat de senat,  

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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a delegării Consiliului de 

Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru stabilirea numărului de 

locuri scoase la concurs, precum și distribuirea acestora pe programe în vederea organizării 

concursului de admitere etapa Septembrie 2018, la studiile de licență, masterat și doctorat. 

Art. 2. 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 


