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Hotărârea nr. 20/30.01.2020 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE  a propunerii de aprobare a 

Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, anul 

universitar 2019-2020, sesiunea iulie 2020 
 

 

Având în vedere adresa nr. 615/01.11.2019 a Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul 

Universității București prin care se solicită organizarea și susținerea examenului de finalizare a 

studiilor de licență, pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Cibernetică 

economică, în sesiunea iunie – iulie 2020, la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, aprobată de Senatul 

Universității din București în ședința din 20.11.2019, 

Având în vedere adresa nr. 651/26.11.2019 a Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul 

Universității București prin care se solicită organizarea și susținerea examenului de finalizare a 

studiilor de licență, pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Cibernetică 

economică, în sesiunea iunie – iulie 2020, la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, 

În baza dispozițiilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă și disertație aprobată prin Ordinul MENCS nr. 6125/2016, 

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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a Protocolului cu Universitatea 

din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, pentru organizarea și desfășurarea 

examenului de licență, în anul universitar 2019-2020, sesiunea iulie 2020, pentru absolvenții 

programului de studii universitare de licență Cibernetică economică, la Facultatea de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a plății, în regim plata cu ora, 

în cuantum de două ore convenționale/lucrare, pentru referenții care vor evalua lucrările de 

licență ale absolvenților Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității 

București, promoția 2017-2020. 

Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

                                               Prorector, 

                                                                                           Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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