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Hotărârea nr. 362/26.09.2018 

cu privire la aprobarea repartizării locurilor finanţate de la bugetul de stat 

destinate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural, rămase vacante în 

urma concursului de admitere 

 

Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, cu numărul 8888 din 21.09.2018, cu 

privire la repartizarea a 37 de locuri finanţate de la bugetul de stat destinate candidaţilor 

absolvenţi ai liceelor din mediul rural, rămase vacante în urma concursului de admitere, către 

candidaţii români şi cei care fac parte din statele aparţinând UE şi SEE,  

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 repartizarea a celor 37 de locuri finanţate de la bugetul de stat destinate 

candidaţilor absolvenţi ai liceelor din mediul rural, rămase vacante în urma concursului de 

admitere, către candidaţii români şi cei care fac parte din statele aparţinând UE şi SEE, conform 

tabelului de jos şi ocuparea acestora de primii candidaţi declaraţi admişi la forma de 

finanţare taxă, care îndeplinesc condiţiile necesare în vederea unui loc finanţate de la bugetul 

de stat: 
Nr. Crt. Programul de studii universitare de licenţă Locuri 

distribuite 

1 Administrarea Afacerilor (în limba engleză) 5 
2 Administrarea Afacerilor (în limba franceză) 5 

3 Administrarea Afacerilor (în limba germană) 5 
4 Resurse umane 1 

5 Contabilitate şi informatică de gestiune 5 
6 Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) 1 

7 Finanţe şi bănci 5 
8 Economie şi afaceri internaţionale 5 

9 Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) 5 

TOTAL 37 

Art. 2. Direcţia Management Educaţional, Secretariatul General şi  secretariatele facultăţilor 

nominalizate în anexa 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 
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