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Hotărârea nr. 642/09.12.2020 

 

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

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, anul universitar 2020-2021 

 

Având în vedere: 

- Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat; 

- Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ; 

- OMEC nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior 

din România; 

- OMENCȘ nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licenţă/diplomă și disertaţie, Ordinul 3471 din 17 martie 2017 și Ordinul nr. 5.643 

din 12 decembrie 2017 - pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licență/diplomă și disertație, Carta ASE  precum și Legea nr. 206 din 27 mai 2004 

privind buna conduită în cercetarea știinţifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ; 

-  OMEC nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior 

din România; 

- Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul 

de învățământ superior aprobat prin Ordinul 4156/12.05.2020, 

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, 
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Hotărăşte 

 

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

organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi 

masterat, anul universitar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă 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 

 

PRORECTOR, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


