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ERATA din 26.09.2018 
 

 

la Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 361/26.09.2018 cu privire la înaintarea către 

Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologilor privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, masterat, 

doctorat, an pregatitor, anul universitar 2018-2019 

 

Îndreptarea erorii materiale existente în Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 

361/26.09.2018, art. 1, unde, în loc de: 

 

" Metodologiilor  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, an pregătitor, anul universitar 2018-

2019" 

 

Se va citi: 

 

" Metodologiilor  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de licenţă și masterat, anul universitar 2018-2019" 

 

 

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 
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Hotărârea nr. 361/26.09.2018 

 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a 

modificării Metodologilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la programele de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, an 

pregatitor, anul universitar 2018-2019 

 

 
În baza art. 142(3)  şi art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi 

completată precum şi art. 42(3) lit. a) 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 modificării Metodologiilor  

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii 

universitare de licenţă, masterat, doctorat, an pregătitor, anul universitar 2018-2019, 

conform notei de la Direcția Relații Internaționale de prelungire perioadei de înscriere a 

cetățenilor străini pe cont propriu valutar până la 30.11.2018. 

 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
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