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Hotărârea nr. 497/27.09.2021 

 

cu privire la aprobarea redistribuirii a locurilor finanțate de la bugetul de stat, 

între programele de studii universitare de licență și masterat, admitere 

septembrie 2021 

 

Având în vedere referatul secretarului șef al ASE, domnișoara Adina Dragomir,  

Având în vedere referatele din partea facultăților din ASE București, 

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 Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Se aprobă redistribuirea a 3 locuri finanțate de la bugetul de stat, la programul de studii 

universitare de licență, de la Facultatea de Economia Agroalimentară și a Mediului la Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, pentru anul universitar 2021-2022, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă redistribuirea unui loc finanțat de la bugetul de stat, la programul de studii 

universitare de masterat, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, de la programul de 

Masterat didactic în economie, la programul Comunicare în afaceri, pentru anul universitar 

2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă redistribuirea unui loc finanțat de la bugetul de stat, la programul de studii 

universitare de masterat, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, de la 

programul de Informatică economică, la programul E-Business, pentru anul universitar 2021-

2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Secretariatul General și facultățile implicate în anexă 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, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Director, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


