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Hotărârea nr. 123/24.05.2017 

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

Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi diplomelor 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Având în vedere Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi diplomelor 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 

119/29.06.2016, 

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 modificare a art. 9 alin. 1 din Regulamentul 

privind acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi diplomelor Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, astfel: 

„Art. 9. (1) Diploma “Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” se poate acorda 

acelor persoane care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile următoare:  

a) s-au remarcat prin contribuţii profesionale şi ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional, au prestat, în calitate de profesori titulari, activităţi didactice şi ştiinţifice de 

înaltă ţinută în ASE, au împlinit vârsta de 70 de ani şi au ocupat, în cadrul instituţiei, cel 

puţin funcţia de decan. 

b) s-au remarcat prin contribuţii profesionale şi ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional şi au prestat, în calitate de profesori asociaţi sau invitaţi, activităţi didactice şi 

ştiinţifice de înaltă ţinută în ASE;  

c) au contribuit la creşterea prestigiului ASE la nivel naţional şi internaţional şi la dezvoltarea 

învăţământului superior din România; 

d) au sprijinit eficient colaborarea universitară a ASE pe plan naţional şi internaţional.” 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 


