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Hotărârea nr. 219/21.09.2016 

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

prelungirii perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat 

 

Având în vedere adresele nr. 383, 384 şi 385 din 12.09.2016 ale directorului CSUD; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 41(1)  şi 42 din Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat; 

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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a prelungirii cu un an, 

respectiv până la data de 30.09.2017, a perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat 

pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.10.2010 (înmatriculaţi în baza Legii 

nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare). 

Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a prelungirii cu un an, 

respectiv până la data de 30.09.2017, a perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat 

pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.10.2012 (înmatriculaţi în baza Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale). 

Art. 3. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a prelungirii cu un an, 

respectiv până la data de 30.09.2017, a perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat 

pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.10.2013 (înmatriculaţi în baza Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale). 

Art. 4. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Mihai ROMAN 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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