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Hotărârea nr. 602/16.11.2021 

cu privire la aprobarea organizării și desfășurării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă, promoția 2021-2022, fără plata taxei de înscriere de 125 lei 

 
Având în vedere cele două acorduri de parteneriat încheiate de către Academia de Studii Economice din 
București și Curtea de Conturi a României, precum și Secretariatul General al Guvernului , 

Având în vedere cele discutate în ședința Consiliului de Administrație din 16.11.2021, 
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 Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă, promoția 2021-2022, fără plata taxei de înscriere de 125 lei, pentru următoarele 
programe: 

- Audit financiar, forma de învățământ cu frecvență, cu durata de 180 ore, 17 ECTS, plus 5 ECTS 
pentru examenul de certificare a competențelor, organizat de Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, organizat în urma acordului de parteneriat nr. 1178/30.08.2017 semnat 
cu Curtea de Conturi a României, în valoare de 279.000 lei (93 cursanți x 3000 lei = 279000 lei); 

- Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială, forma de învățământ cu frecvență, cu 

durata de 40 ore, 4 ECTS, plus 2 ECTS pentru examenul de certificare a competențelor, organizat 
de Facultatea de Administrație și Management Public, în cadrul proiectului SIPOCA „Optimizarea 
procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul”, cod proiect 
115539, cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020, beneficiar Secretariatul General al Guvernului (SGG); 

- Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația publică, forma de învățământ 
cu frecvență, cu durata de 40 ore, 4 ECTS, plus 2 ECTS pentru examenul de certificare a 
competențelor, organizat de Facultatea de Administrație și Management Public, în cadrul 

proiectului SIPOCA „Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru 
Relația cu Parlamentul”, cod proiect 115539, cofinanțat din Fondul Social European în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, beneficiar Secretariatul General 
al Guvernului (SGG); 

Art. 2. Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Facultatea de Administrație și Management 
Public, Direcția Economică, Direcția Resurse Umane și responsabilii de proiecte menționate la art.1, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  
 

PRORECTOR, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


