
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 
 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 
www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 
 

 

Hotărârea nr. 365/29.09.2018 

cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat  
 

Având în vedere faptul după finalizarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, 
forma de învăţământ cu frecvenţă, au rămas disponibile locuri finanţate de la bugetul de stat, în 
urma retragerii candidaţilor declaraţi admişi pe acestea şi faptul că nu există candidaţi declaraţi 
admişi la forma de finanţare taxă care să îndeplinească condiţiile necesare în vederea ocupării 
locurilor vacantate, 
Având în vedere faptul că în urma redistribuirii locurilor finanţate de la buget şi cu taxă la 
programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor – în 
limba franceză, pentru anul universitar 2018-2019, numărul de studenţi care îndeplinesc 
condiţiile regulamentare pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat este mai mic 
decât numărul locurilor repartizate în anul universitar anterior și ţinând cont de solicitarea 
Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, în baza art. 57, alin. 2 din 
Regulamentul privind activitatea didactică la studiile universitare de masterat, 
În conformitate cu prevederile metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor 
de admitere la programele de studii universitare de licență şi masterat, anul universitar 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 redistribuirea locurilor de la programele de studii de licenţă, finanţate de la 
bugetul de stat, pentru care nu există candidați admiși care să îndeplinească condiţiile pentru 
ocuparea unui loc finanţat  de la buget, pentru anul universitar 2018-2019, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta. 
Art. 2. Se aprobă redistribuirea unui loc finanţate de la bugetul de stat de la programul de studii 
universitare de masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor – în limba franceză, pentru 
anul universitar 2018-2019, către programul de studii universitare de masterat Administrarea 
afacerilor – în limba engleză. 
Art. 3. Secretariatul General, secretariatul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în 
limbi străine şi  secretariatele facultăţilor care gestioneaza programele nominalizate în anexa 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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