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Hotărârea nr. 337/26.07.2021 
 

cu privire la aprobarea propunerii directorului CSUD, președintele Comisiei de admitere la studii 

universitare de doctorat, sesiunea iulie 2021, privind redistribuirea unui loc la forma de 

învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă de la Școala doctorală 

Cibernetică și Statistică Economică la Școala doctorală Informatică Economică 

 
Având în vedere adresa directorului CSUD nr. 1231/26.07.2020, președinte al Comisiei de 

admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea IULIE 2021, care propune redistribuirea 

locului la forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă, care a 

rămas neocupat la Școala doctorală Cibernetică și Statistică Economică - domeniu prioritar de 

dezvoltare, la Școala doctorală Informatică Economică - domeniu prioritar de dezvoltare. 

Având în vedere dispozițiile art. 23 din Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021- 

2022, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 

Hotărăşte 

 
Art. 1. Se aprobă propunerea directorului CSUD, președintele Comisiei de admitere la studii 

universitare de doctorat, sesiunea iulie 2021, privind redistribuirea unui loc de la 

forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă de la 

Școala doctorală Cibernetică și Statistică Economică - domeniu prioritar de dezvoltare 

la Școala doctorală Informatică Economică -domeniu prioritar de dezvoltare. 

Art. 2. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
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Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


