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Hotărârea nr. 173/20.07.2016 
cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare a condiţiilor în care se acordă avizul pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice la alte universităţi de către cadre didactice titulare din ASE 

 

Având în vedere diminuarea numărului de candidaţi la programele de studii organizate de 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

În vederea menţinerii poziţiei de lider în rândul universităţilor care asigură pregătire în domeniul 

economic, prin oferirea celor mai complete  programe de studii, adaptate la cerinţele de pe piaţa 

muncii, 

Pentru a preîntâmpina situaţiile în care programele oferite de Academia de Studii Economice din 

Bucureşti se află în concureţă cu programele de studii ale altor universităţi datorită implicării 

cadrelor didactice titulare ale ASE în activităţi de predare la universităţile concurente, 

În baza art. 213 alin. 13 şi art. art. 288 alin. 3 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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a condiţiilor în care se acordă 

avizul pentru desfăşurarea activităţilor didactice la alte universităţi de către cadre didactice titulare 

din ASE, astfel: 

a) acordarea avizului cadrelor didactice titulare în cadrul Academia de Studii Economice din 

Bucureşti pentru susţinerea de activităţi de predare la universităţile din Consorţiul 

Universitaria, pentru programele de licenţă şi masterat acreditate;  

b) acordarea avizului cadrelor didactice titulare în cadrul Academia de Studii Economice din 

Bucureşti pentru susţinerea de activităţi de predare la alte universităţi doar pentru 

programele de licenţă acreditate;   

c) neacordarea avizului cadrelor didactice titulare care deţin funcţii de conducere în cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru susţinerea de activităţi de predare la 

alte universităţi, cu excepţia universităţilor din Consorţiul Universitaria. 

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. Eugeniu ŢURLEA 

 

  

Avizat pentru legalitate, 

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Gabriel Cristian RĂDUINEA 
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