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Hotărârea nr. 164/26.09.2018 

cu privire la aprobarea 
modificării Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 
la programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2018-2019 

 
În temeiul Eratei din 26.09.2018 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 361/26.09.2018 cu privire la 
înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiilor privind organizarea și 
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, anul 
universitar 2018-2019; 

Conform art. 142 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a art. 39 alin 12 
lit. a) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16, lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, 
precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea modificării Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele de studii universitare de licență, masterat, anul universitar 2018-2019, după cum urmează: 

1) Anexa 8, paragraful 10 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019, se modifică și va 
avea următorul conținut:  
„Schedule  for  admission:  receipt  of  application  files:  03  April -15  September 2018, student  
registration: 18 September –30 November 2018 (registration will be complete after the receipt of 
the original documents and the completition of a language test)”; 

2) Anexa 7, paragraful 9 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019, se modifică și 
va avea următorul conținut:  

„Schedule  for  admission:  receipt  of  application  files: 03  April -15  September  2018, student 
registration: 18 September –30 November 2018 (registration will be complete after the receipt of 
the original documents and the completition of a language test).”; 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE         Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 
 

Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 
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