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Hotărârea nr. 236/16.06.2021 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare 

în RNPP a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă organizate de Facultatea de Administrarea afacerilor cu predare în 

limbi străine  

 
Având în vedere prevederile OMEC nr. 4750/2019 privind Metodologia-cadru de organizare 

şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, 

modificat și completat, 

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 aprobare a demarării procedurilor de 

înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a 

următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, 

organizate în cadrul Facultății de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine: 

- Design thinking pentru administrarea afacerilor (în limba engleză) 

- Analiza afacerilor (în limba engleză) 

- Strategii de comunicare digitală și analiza platformelor sociale (în limba engleză) 

- Comunicare de impact: Design și Prezentare (în limba engleză) 

- Antreprenoriat (în limba engleză) 

- Automatizarea proceselor de afaceri (în limba engleză) 

- Gândire critică în era informației (în limba engleză) 

- Eficacitate Agile în practică (în limba engleză) 

- Leadership și influența socială (în limba engleză) 

Art. 2. Se aprobă finanțarea înscrierii în RNPP a programelor postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă, în sumă totală de 3114 lei, din bugetul Biroului de 

Management al Calității și Control Intern Managerial (BMMCIM). 

Art. 3. Facultatea de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine și Biroul de 

Management al Calității și Control Intern Managerial vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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