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Hotărârea nr. 155/17.04.2019 

cu privire la aprobarea acordarea de facilități de studii pentru sprijinirea 

dezvoltării profesionale a angajaților din ASE 

 

Având în vedere solicitările privind aprobarea finanțării de către ASE a participării la 

programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ”Inițiere în 

managementul administrației publice locale” organizat de Facultatea de Administrație și 

Management Public, 

Având în vedere Metodologia privind acordarea de facilități de studii pentru sprijinirea 

dezvoltării profesionale a angajaților din ASE, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 237/28.08.2017, modificată şi completată prin HCA 324/19.09.2018, 

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

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă finanțarea participării la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare 

profesională continuă ”Inițiere în managementul administrației publice locale” organizat de 

Facultatea de Administrație și Management Public pentru angajații Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti menţionați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) În acest sens, între ASE și angajații menţionați în anexa la prezenta hotărâre se va 

încheia un act adițional la contractul de muncă, aceștia obligându-se să nu înceteze contractul 

de muncă, din vina sau inițiativa lor, pe o perioadă de 3 ani, de la absolvirea cursului. 

 (2) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. 1, persoanele nominalizate în 

anexă sunt obligate să achite către A.S.E. contravaloarea finanțării primite. 

Art. 3. Facultatea de Administrație și Management Public, Direcția Economică, Direcția 

Resurse Umane și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

                                                                                         Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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                                                                          Anexa la HCA 155/17.04.2019 

 
 

Nr. 

crt. 
NUMELE SI PRENUMELE 

Structura din cadrul 

instituției unde își 

desfășoară activitatea 

1.  COVRIG SABIN Direcția Resurse Umane 

2.  TURBATU APOSTOL Serviciul Administrativ 

 


