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Hotărârea nr. 228/27.09.2016 

cu privire aprobarea prelungirii termenelor privind susţinerea tezei de doctorat 

pentru beneficiarii de fonduri europene 

 

Având în vedere contractele de finanţare aferente proiectelor de burse doctorale şi 

postdoctorale POSDRU /159/1.5/S/134197, POSDRU /159/1.5/S/138907 şi 

POSDRU/159/1.5/S/142115, 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 159, respectiv 

obligativitatea realizării în cadrul proiectelor a indicatorului referitor la ponderea 

doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor într-un procent de minimum 40%, 

Având în vedere prevederile actelor adiţionale la contractele de cercetare doctorală, privind 

obligaţia doctoranzilor care au făcut parte din grupurile ţintă ale proiectelor finanţate din 

fonduri europene de a susţine public teza de doctorat în anumite termene, 

Având în vedere valorile realizate la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

pentru indicatorul referitor la numărul doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor,  

Având în vedere validarea integrală a sumelor aferente cererilor de rambursare, 

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. Managerii proiectelor POSDRU /159/1.5/S/134197, POSDRU /159/1.5/S/138907 şi 

POSDRU/159/1.5/S/142115 pot aproba prelungirea termenelor privind susţinerea tezei de 

doctorat şi/sau obţinerea titlului de doctor, asumate prin actele adiţionale la contractele de  

cercetare doctorală încheiate cu doctoranzii din grupurile ţintă ale proiectelor menţionate şi 

care au beneficiat de aprobarea Senatului ASE pentru prelungirea perioadei de elaborare şi 

susţinere a tezei de doctorat.  

 

Art. 2. (1) Aprobarea cererii de către managerii proiectelor POSDRU /159/1.5/S/134197, 

POSDRU /159/1.5/S/138907 şi POSDRU/159/1.5/S/142115 se va face doar sub condiţia ca 

doctoranzii menţionaţi la art. 1 să îşi asume restituirea integrală a sumelor primite cu titlu de 

bursă/mobilitate/premiu/sprijin financiar pentru participarea la conferinţe internaţionale, în  

situaţia aplicării de către AMPOSDRU /OIPOSDRU-MENCŞ/ alte instituţii abilitate a unor 

corecţii financiare ulterioare pentru nesusţinerea în termen. 

 

(2) Aprobarea cererii de către managerii proiectelor POSDRU /159/1.5/S/134197, POSDRU 

/159/1.5/S/138907 şi POSDRU/159/1.5/S/142115 se va face, de asemenea, doar sub condiţia 

ca doctoranzii menţionaţi la art. 1 să îşi asume restituirea integrală a sumelor primite cu titlu 

de bursă/mobilitate/premiu/sprijin financiar pentru participarea la conferinţe internaţionale, în 

situaţia exmatriculării ca urmare a nesusţinerii tezei de doctorat. 
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Art. 3. Asumarea responsabilităţilor prevăzute la art. 2, se va face prin semnarea unui act 

adiţional la contractele de cercetare doctorală încheiate cu doctoranzii din grupurile ţintă ale 

proiectelor menţionate. 

 

Art. 4. Managerii proiectelor POSDRU /159/1.5/S/134197, POSDRU /159/1.5/S/138907 şi 

POSDRU/159/1.5/S/142115 şi secretariatul CSUD vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

 Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 


