
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI  

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

REZULTATELE CONTESTAŢIILOR ÎN URMA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR LA UNIVERSITĂȚI PARTENERE 

SELECŢIA PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDII ERASMUS+ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 

 

Nr. crt. Nume, prenume Spațiul Rezultat contestație Observații 

1. Achihai D. Alexia anglofon 
 
contestație admisă: candidata Achihai D. Alexia va fi 
repartizată la opțiunea 2 Technical University Ostrava 

Conform art. 23. (3) din Regulamentul privind 
mobilitățile studențești în cadrul Programului 
Erasmus+, ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie 
de media generală de concurs şi de priorităţile 
opţiunilor exprimate la înscriere. Candidații sunt 
repartizați în funcție de media de concurs, pentru 
opțiunile exprimate în fișa de înscriere. 

2. Andronic M. Inesa anglofon 
 
contestație admisă: candidata Andronic M. Inesa va fi 
repartizată la opțiunea 1 University of Reading (media 
8,30) 
Candidata Miroiu I. Iuliana Mădălina va fi repartizată 
la opțiunea 2 Instituto Politecnico de Braganca (media 
8,00) 
Candidatul Munteanu I. George (media 7,40) va fi 
inclus pe lista de așteptare 

Conform art. 23. (3) din Regulamentul privind 
mobilitățile studențești în cadrul Programului 
Erasmus+, ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie 
de media generală de concurs şi de priorităţile 
opţiunilor exprimate la înscriere. Candidații sunt 
repartizați în funcție de media de concurs, pentru 
opțiunile exprimate în fișa de înscriere. 

3. Rotaru B. Ioana-Alice anglofon contestație respinsă Solicitarea face obiectul etapei de confirmare a locului 
ocupat / redistribuire 

        4. Stoian B. Bianca-Maria anglofon 
 
contestație respinsă: media ultimului admis la VIA 
University College (VIAUC)-locuri în concurs general, a 
fost 9,03, candidata Stoian B. Bianca-Maria având 
media 8,80.  

Conform art. 6. (1) Repartizarea mobilităţilor de studii 
se va face conform acordurilor inter-instituționale și a 
domeniilor de studiu. Acordurile care prevăd un 
domeniu de studiu restrâns sunt destinate studenţilor 
de la o anumită specializare / program de studii. 



Celelalte locuri la VIAUC sunt destinate studenților de 
la REI-LMA respectiv AMP 

5. Timofei R. Claudio-
Florin 

anglofon 
 
contestație respinsă: media ultimului admis la VIAUC-
locuri în concurs general, a fost 9,03, candidatul 
Timofei R. Claudio-Florin având media 8,96.  
Celelalte locuri la VIAUC sunt destinate studenților de 
la REI-LMA respectiv AMP 

Conform art. 6. (1) Repartizarea mobilităţilor de studii 
se va face conform acordurilor inter-instituționale și a 
domeniilor de studiu. Acordurile care prevăd un 
domeniu de studiu restrâns sunt destinate studenţilor 
de la o anumită specializare / program de studii. 

 

 

Afişat astăzi, 26.03.2021, ora 18:45 


