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Hotărârea nr. 383/16.09.2020 

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

a unor noi programe de studii postuniversitare și aprobarea planurilor de 
învățământ ale acestora pentru anul universitar 2020-2021 

 
Având în vedere Ordinul nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de 
învățământ superior, 
Având în vedere Ordinul nr. 3063/2020 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea 
Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către 
instituțiile de învățământ superior, 
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 înființare a programelor de 
studii postuniversitare Managementul orașelor inteligente, în cadrul Facultății de Administrație 
și Management Public și programul Drept fiscal al afacerilor, în cadrul Facultății de Drept. 
Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a planurilor de învățământ 
pentru programele de studii postuniversitare, anul universitar 2020-2021, menționate la art.1, 
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a demarării procedurilor de 
înscriere și validare a celor două programe de studii postuniversitare în Registrul Național al 
Programelor Postuniversitare (RNPP) și achitarea taxei aferente de 672 lei, din bugetul Biroului 
Managementul Calității și Control Intern Managerial. 
Art. 4. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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