
 MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 

      ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
 

Consiliul de Administrație 
 

 

 

 

Hotărârea nr. 41/10.02.2021 

 

cu privire la aprobarea actului adițional  la contractul pentru studiile universitare de doctorat,  

 

Având în vedere adresa BCSUD nr.524/08.02.2021 a directorului Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat privind propunerea actului adițional la contractul pentru studiile 

universitare de doctorat, având ca obiect desfășurarea de activități didactice de către doctoranzi, 

în baza contractului de studii 

 

Având în vedere dispozițiile Regulamentului instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat, a Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului 

didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2020-2021 și a 

Procedurii Ocuparea posturilor didactice rezervate, vacante și temporar vacante de către 

personalul didactic asociat în regim de „Plata cu ora” 

 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum și 

art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă Actul adițional la contractul pentru studiile universitare de doctorat, conform 

anexei. 

Art. 2. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR                                                                                 

                                                 

Director CSUD, 

                                                                                        Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU  

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexă la HCA nr.41/10.02.2021 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr………./…………………….. la  

CONTRACTUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr.________ din _________________ 

Între 

 

 (1) ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  DIN BUCUREŞTI (Instituţie Organizatoare 

de Studii  Universitare de Doctorat, denumită în continuare ASE- IOSUD,  cu sediul în Piaţa 

Romană nr. 6, sector 1, telefon 021/319.19.00, fax : +40 21 319.18.99 , reprezentată legal prin Prof. 

Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR  în calitate de Rector şi,  

 

             (2) D-na/Dl. ........................................................................................................ identificat(ă) 

cu actul de identitate......seria ..... nr. .............., cod numeric personal 

........................................................................, domiciliat(ă) în 

localitatea................................................., str. ........................................................... nr. ...., bl. 

................, sc…..., etaj. ....., ap. ....., judeţul/sectorul 

………………………………..................................., tel. ..................................................., adresă de 

e-mail…………………………………………..…...., înmatriculat(ă) la data de ………… în calitate 

de student-doctorand, pe un loc (căsuţa corespunzătoare se marchează cu ×) cu finanţare de la 

buget ; cu bursă ; fără bursă ;  cu taxă , la forma (căsuţa corespunzătoare se marchează cu 

×) cu frecvenţă ; cu frecvenţă redusă , în programul de studii universitare de doctorat din 

domeniul de doctorat ……………………………………………................, Şcoala Doctorală  

........................................................................,  

 

şi 

(3) D-na/Dl. prof.univ.dr. .................................................................identificat(ă) cu actul de 

identitate……seria.........nr......................,cod numeric personal 

...................................................................., membru al Şcolii Doctorale 

…………………………………………………………….…, Domeniul de doctorat 

…………..……………………………….…………, în calitate de conducător de doctorat al 

studentului - doctorand, 

 

 

Având în vedere propunerea directorului Departamentului de 

……………………......................................... de alocare de activități didactice din posturi rezervate, 

vacante sau temporar vacante, studentului–doctorand………………………................................în 

anul universitar 2020-2021, semestrul.....,aprobată prin Hotărârea Senatului ASE .............................. 
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În temeiul art. 164 alin. 3 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată şi completată, în 

conformitate cu prevederilor art. 4 alin. 4 din Regulamentul instituțional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, art. 19 alin. 1 lit. b) din Metodologia privind 

întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din 

București pentru anul universitar 2020-2021, art. 7.1.A (2) din Procedura Ocuparea posturilor 

didactice rezervate, vacante și temporar vacante de către personalul didactic asociat în regim de 

„Plata cu ora”, precum şi a art. 9 din contractul pentru studiile universitare de doctorat sus-

menționat, se încheie prezentul act adițional, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art.1. Începând cu data de ..............................., studentul doctorand 

............................................................ va  desfășura  activități didactice, în limita a 5 ore 

convenționale didactice/săptămână, conform anexei atașate. Orele didactice conventionale se alocă 

exclusiv pentru desfășurarea unor activități de seminar, aferente programelor de licență. 

 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului sus-menționat, rămân neschimbate.  

 

Art. 3. Prezentul act adițional s-a încheie în patru exemplare, azi …………………………………, 

câte unul pentru fiecare parte.  

 

 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

 

......................................................................... 

  

 

 

Student-doctorand, 

 

.......................................................................  

(Nume şi prenume) 

.......................................................................  

(Semnătura) 

  

Director şcoală doctorală 

Prof. univ. dr................................................ 

 Conducător de doctorat, 

 

........................................................................ 

(Nume şi prenume) 

.......................................................................  

(Semnătura) 

Director Departament, 

 

 Prof. univ. dr...................................................... 
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Anexa 1 la Actul adițional  nr. ........... / .......... 

Activităţi didactice 

 

 

Nr. şi funcţia 

didactică a 

postului din 

statul de 

funcţii 

Facultate/ 

Departament 
Program studiu Disciplina 

N
r fo

rm
atii d

e 

stu
d
iu

 

T
ip

 fo
rm

atie 

T
ip

 activ
itate 

N
r o

re 

co
n
v
en

tio
n
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/ sap
tam

an
a 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

Total ore convenţionale/săptămână  

 

 

 

 

 

Student doctorand, 

         

Academia de Studii Economice din Bucureşti  

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

 

......................................................................... 

  

 

 

Student-doctorand, 

 

.......................................................................  

(Nume şi prenume) 

.......................................................................  

(Semnătura) 

  

Director şcoală doctorală 

Prof. univ. dr................................................ 

 Conducător de doctorat, 

 

........................................................................ 

(Nume şi prenume) 

.......................................................................  

(Semnătura) 

Director Departament, 

 

 Prof. univ. dr...................................................... 

 

  

 

 

 
 


