
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

Hotărârea nr. 320/24.07.2020 
 

cu privire la delegarea atribuției de semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de 

studii universitare de licență, masterat și programe de formare psihopedagogică pentru anul 

universitar 2020-2021 

 

Având în vedere Decizia Rectorului ASE nr. 1053/03.07.2014 privind delegarea competenței de 

semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, masterat 

și pentru programele de formare psihopedagogică 

În temeiul art. 211 alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată; 

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 

 

Hotărește 
 

Art.1. Delegarea către decanul facultății a dreptului de a semna contractele de școlarizare  de studii 

și actele adiționale la acestea, încheiate între Academia de Studii Economice din București și 

studentul înmatriculat la programele de studii universitare de licență și masterat, programele 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.  

Art. 2. Delegarea către directorul D.P.P.D. a dreptului de a semna contractele de școlarizare,  

încheiate între Academia de Studii Economice din București și studentul înmatriculat la programul 

de formare psihopedagogică, Nivel I sau Nivel II, precum şi contractele de școlarizare,  încheiate 

între Academia de Studii Economice din București și cursantul înmatriculat la programul de 

formare psihopedagogică, organizat în regim postuniversitar, Nivel I sau Nivel II. 

Art. 3. Delegarea prevăzută la art. 1 și art. 2 este valabilă pentru anul universitar 2020-2021, 

respectiv 28.09.2020 – 30.09.2021. 

Art. 4. Specimenele de semnătură ale persoanelor delegate se află în anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta decizie. 

Art. 5. Limitele delegării de competență sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, cu menținerea 

excepțiilor legale. 
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