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Consiliul de Administrație 
 

 

Hotărârea nr. 293/15.06.2022 

 
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a solicitării studentului doctorand ȘAPERA GEORGE 

DANIEL, anul II, înmatriculat la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, de 

aprobare a întreruperii studiilor universitare de doctorat pe o perioadă de un an  

 

Având în vedere adresa BCSUD nr. 1200/08.06.2022 a directorului Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat, privind solicitarea domnului doctorand Șapera George Daniel, anul 

II, înmatriculat la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, promoția 2020-2021, de 

aprobare a unei derogări de la Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea 

studiilor universitare de doctorat, în vederea întreruperii studiilor universitare de doctorat pe o 

perioadă de un an (semestrul II din anul universitar 2021- 2022 și semestrul 1 din anul universitar 

2022-2023), pe motive de sănătate. 

 

În conformitate cu art. 136 și 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

modificată și completată, cu art. 38 alin. 20 din Carta ASE și art. 46 din Regulamentul 

instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE  solicitarea studentului doctorand Șapera George 

Daniel, anul II, înmatriculat la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, promoția 

2020-2021, de aprobare a unei derogări de la Regulamentul instituțional privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat, în vederea întreruperii studiilor universitare de 

doctorat pe o perioadă de un an (semestrul II din anul universitar 2021- 2022 și semestrul 1 din anul 

universitar 2022-2023). 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
                                                                                                                                 

Director CSUD, 
                                                                                         Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU 

 
Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
Consilier Juridic Elena GĂMAN 


