
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 292/24.07.2019 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de menținere a actualelor criterii de evaluare prevăzute în 

Metodologia pentru evaluarea periodică a calităţii personalului didactic şi de 

cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Având în vedere necesitatea acordării unui termen pentru alinierea la criteriile prevăzute de 

OMENCȘ nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, 

Având în vedere Metodologia pentru evaluarea periodică a calităţii personalului didactic şi de 

cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, aprobată prin Hotărârea 

Senatului ASE nr. 60/2015, 

Având în vedere Hotărârea Senatului universitar nr. 129/27.09.2019 cu privire la aprobarea 

menținerii, pentru o perioadă de doi ani universitari, a criteriilor interne de evaluare prevăzute 

în Metodologia pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București 

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

precum şi  art. 41 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 menținere, pentru o perioadă de încă 

un an universitar (respectiv până la 30.09.2020), a criteriilor interne de evaluare prevăzute în 

Metodologia pentru evaluarea periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

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. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


