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Hotărârea nr. 331/05.07.2022 

pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele 

de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 319/01.07.2022 și 217/27.04.2022 

cu privire la aprobarea comisiilor constituite la nivelul facultăților, implicate în procesul de 

admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea 2022-2023, 

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 modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de 

studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022, conform anexei care face parte 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Persoanele nominalizate 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, 

Direcția Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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ERATĂ  

la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 331/05.07.2022 

pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii 

universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022 

 

Având în vedere eroarea materială intervenită în anexa Hotărârii Consiliului de Administrație 

331/05.07.2022 pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele 

de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022, se procedează la corectarea 

acesteia astfel: 

 

În loc de: 

 

Nume An Telefon Adresa e-mail 

Coman I Ionuț Mihai 2L 0763201382 vasilecatalin20@stud.ase.ro 

 

Se va citi: 

Nume An Telefon Adresa e-mail 

Vasile Cătălin Mihai 2L 0763201382 vasilecatalin20@stud.ase.ro 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 331/05.07.2022, însoțită de erată se va retransmite 

persoanelor nominalizate la art.2. 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

PRORECTOR, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 


