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Hotărârea nr. 270/08.07.2020 

 

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

Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare 

de doctorat 

 

Având în vedere adresa nr. BCSUD 732/30.06.2020 a directorului Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat privind propunea de modificare a Regulamentului instituțional 

privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat;  

În conformitate cu art. art. 138 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 

și completată, cu art. 10 din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, modificată și completată, cu art. 38 din Carta ASE;  

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a modificării Regulamentului 

instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, conform 

anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
                                                                                                                                 

Director CSUD, 
                                                                                         Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HCA nr. 270/08.07.2020 

 

Modificarea art. 62. (6) din:  

• ”pe fiecare articol publicat sau participare la conferinţă raportate pentru 

îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea tezei de doctorat, să fie trecută 

numai afilierea la Academia de Studii Economice din Bucureşti (pentru versiunea 

în limba engleză se va menţiona “Bucharest University of Economic Studies”);  

în 

•  ”pe fiecare articol publicat sau participare la conferinţă raportate pentru 

îndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea tezei de doctorat, să fie trecută 

afilierea la Academia de Studii Economice din Bucureşti (pentru versiunea în 

limba engleză se va menţiona “Bucharest University of Economic Studies”)”.    

 

 

 


