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Hotărârea nr. 279/20.09.2017 

cu privire la aprobarea măsurilor administrative privind transferul programului 

de studii universitare de masterat MBA Româno-German “Management 

antreprenorial” din cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare 

în limbi străine la Facultatea Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri) 

 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 615/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2017 – 2018, 

Având în vedere referatul decanului Facultății Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri) 

privind aprobarea acțiunilor administrative în cadrul ASE care vor permite funcționarea 

corespunzătoare a programului MBA Româno-German “Management antreprenorial” în 

noua structură, 

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 modificării planurilor de 

învățământ pentru cohorta 2017-2019 ca urmare a transferului programului de studii 

universitare de masterat MBA Româno-German “Management antreprenorial” din cadrul 

Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine la Facultatea Bucharest 

Business School (Şcoala de Afaceri), începând cu 01.10.2017. 

Art. 2. Se aprobă următoarele acțiuni administrative în cadrul ASE pentru integrarea  

programului MBA Româno-German “Management antreprenorial” în cadrul Facultății 

Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri): 

- Implementarea noii structuri în cadrul programelor informatice ale ASE – SIMUR, 

SIMCE, statefunctii.ase.ro etc.; 

- Realizarea unui ștat de funcții separat doar pentru programul MBA Româno-German, 

care să conțină doar posturi în regim plata cu ora; 
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- Aprobarea transferului și apoi a înmatriculării la BBS a studenților admiși în anul I la 

acest program de masterat, în urma procesului de admitere gestionat de facultatea 

FABIZ. 

 

Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile art. 1 al 

prezentei hotărâri.  

Facultatea Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri), Facultatea de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, Direcția Management Educațional, Secretariatul 

General și Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile art. 2 al 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 


