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ERATA din 7.10.2020 

 
 
La Hotărârea nr. 191/23.09.2020 cu privire la aprobarea rezultatelor admiterii la studiile 

universitare de doctorat din sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2020, conform notei de îndreptare a 

erorilor materiale înaintate de către Consiliul de Studii Universitare de Doctorat, înregistrată la 

Secretariat Senat ASE cu nr. 127/7.10.2020. 

 

Având în vedere unele erori materiale identificate ulterior în Anexa 1- Tabelul nominal cu rezultatele 

la concursul de admitere la doctorat - sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2020, la Hotărârea 

Senatului A.S.E. nr. 191/23.09.2020 în sensul omiterii unor candidați din lista celor admiși și a 

existenței unor neconcordanțe între notele obținute în urma procesului de admitere și cele menționate 

în Anexa 1, precum și a păstrării în listă a candidatei Sintea Lucica, care nu a achitat taxa în termenul 

prevăzut de Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021,  

 

se procedează la corectarea Anexa 1- Tabelul nominal cu rezultatele la concursul de admitere la 

doctorat - sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2020, la Hotărârea nr. 191/23.09.2020, prin îndreptarea 

erorilor materiale constatate, conform anexei la prezenta. 

 
 
 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Hotărârea nr. 191/23.09.2020 

cu privire la aprobarea  

rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunile iulie și 
septembrie 2020 

 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 426/22.09.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE, în vederea avizării, a rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunea iulie și 
septembrie 2020; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată 
și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului ASE, precum şi ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  

 
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunile iulie și septembrie 
2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 
 
 

Preşedinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 


