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Hotărârea nr. 436/21.12.2017 

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

organizării  unui  program postuniversitar în cadrul  

Facultăţii de Management 

  

Având în vedere propunerea Facultății de Management privind organizarea programului 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă "Managementul situațiilor de 

urgență și a strategiei de continuitate a afacerii (în limba engleză)", 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 388/05.12.2017 cu privire la 

înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării  unui  program 

postuniversitar în cadrul Facultăţii de Administrație și Management Public, 

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 organizării programului 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă "Managementul situațiilor de 

urgență și a strategiei de continuitate a afacerii (în limba engleză)" în cadrul Facultăţii de 

Management, în parteneriat cu Facultatea de Administrație și Management Public, Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Metropolitan College of New York 

(MCNY), SUA. 

Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a taxei de școlarizare, în 

cuantum de 5.000 USD, pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 

continuă "Managementul situațiilor de urgență și a strategiei de continuitate a afacerii (în 

limba engleză)". 

Art. 3. Se aprobă anularea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 388/05.12.2017 cu privire 

la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării  unui  program 

postuniversitar în cadrul Facultăţii de Administrație și Management Public. 

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

hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

                                                                                         Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


