
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 

Comisia Centrală de Admitere la Doctorat 

 

 

ERATA 

la afișarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunea IULIE 
2021, 

Având în vedere identificarea unor erori materiale, cu privire la lipsa opțiunilor din fisa 
de înscriere a candidaților pe locurile pe care au fost distribuiți în urma examenului de 
specialitate,  se operează următoarele modificări: 

 

Nr. 
Crt. 

Nume si 
prenume 
candidat 

ȘCOALA 
DOCTORALĂ  

Opțiunile din fișa de înscriere   

 

Repartizat 
conform listei 

afișate în data de 

26 iulie 2021 

 

Repartizat în urma 

corectării erorii 

materiale (30 iulie 
2021) 

 

1 ILIE ALEXANDRU  
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR  

Opțiunea 1: frecvență, cu finanțare 

de la buget, cu bursă 

Opțiunea 2: frecvență, cu finanțare 

de la buget, fără bursă 

 
Frecvență 
redusă, cu 

finantare de la 
buget fără bursă  

 

Respins 
 

2 SAVA ȘTEFAN 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Opțiunea 1: frecvență, cu finanțare 

de la buget, cu bursă 

Opțiunea 2: frecvență, cu finanțare 

de la buget, fără bursă 

Opțiunea 3: Cu frecvență redusă, 
buget fără bursă  
 

 
 
 
 

In asteptare 
Frecvență redusă, 
cu finantare de la 
buget fără bursă 

3 
BÂG RAUL 
CRISTIAN 

CIBERNETICĂ ȘI 
STATISTICĂ 
ECONOMICĂ  

Opțiunea 1: frecvență, cu finanțare 

de la buget, cu bursă 

Opțiunea 2: frecvență, cu finanțare 

de la buget, fără bursă 

Opțiunea 3: frecvență redusă, în 

regim cu taxă cetățeni UE (inclusiv 

romanii) 

 

 
 
 

Frecvență 
redusă, cu 

finantare de la 
buget fără bursă  

 

Frecvență redusă, 

cu taxa in LEI  

4 
ICHIM MARIA 

CRISTINA  
DREPT  

Opțiunea 1: frecvență redusă, în 

regim cu taxă cetățeni UE (inclusiv 

romanii) 

Opțiunea 2: - 

 

 
Frecvență 
redusă, cu 

finantare de la 
buget buget fără 

bursă  

Frecvență redusă, 
cu taxa in LEI  



5 
TEODORU 
GABRIELA 

DREPT 

Opțiunea 1: frecvență, cu finanțare 

de la buget, cu bursă 

Opțiunea 2: frecvență, cu finanțare 

de la buget, fără bursă 

Opțiunea 3: frecvență redusă, cu 

finanțare de la buget, fără bursă 

Opțiunea 4: frecvență redusă, în 

regim cu taxă cetățeni UE (inclusiv 

romanii) 

 

Frecvență 

redusă, cu taxă in 

lei 
Frecvență redusă, 

cu finanțare de la 

buget, fără bursă 

 

            

Data: 30.07.2021 

 

 


