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Hotărârea nr. 505/21.10.2020 
 

cu privire la aprobarea  redistribuirii a trei locuri de la buget, fără bursă, în cadrul școlilor 

doctorale 
 

Având în vedere articolul 59 din Regulamentul Instituțional de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat,  

Urmare a propunerii BCSUD nr. 112/19.10.2020, privind alocarea a trei locuri la buget, fără 

bursă (două locuri cu frecvență și un loc cu frecvență redusă), disponibilizate de la Școala 

Doctorală Informatică Economică, promoția 2018-2019, anul III (ce nu mai pot fi alocate în 

cadrul acestei școli doctorale) la Școlile Doctorale Economie II ( 1 loc la buget, fără bursă, cu 

frecvență), Management (1 loc la buget, fără bursă, cu frecvență) și Marketing (1 loc la buget, 

fără bursă, cu frecvență redusă), 

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 alocarea celor trei locuri la buget, fără bursă, promoția 2018-2019 (două 

locuri cu frecvență și un loc cu frecvență redusă), disponibilizate de la Școala Doctorală 

Informatică Economică, la Școlile Doctorale Economie II (1 loc la buget, fără bursă, cu 

frecvență), Management (1 loc la buget, fără bursă, cu frecvență) și Marketing (1 loc la buget, 

fără bursă, cu frecvență redusă). 

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

prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

                                                                                                                                 

Director CSUD, 

                                                                                         Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU 
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Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


