Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 701/18.12.2021
cu privire la aprobarea cererilor de finanțare a taxei de școlarizare, din venituri proprii, la programe
de studii postuniversitare pentru salariați ai ASE
Având în vedere:
Cererea întocmită de către doamna Mandica Victoria, angajată în cadrul Direcției de Relații cu Mediul de
Afaceri în funcția de Administrator financiar I (S), cu privire la acordarea scutirii de taxă de școlarizare la
programul postuniversitar “Manageri și Leadership”, Facultatea de Management,
Cererea întocmită de către doamna Helciug Elena, angajată în cadrul Direcției de Relații cu Mediul de Afaceri în
funcția de Referent II (S), cu privire la acordarea scutirii de taxă de școlarizare la programul postuniversitar
“Manageri și Leadership”, Facultatea de Management,
Cererea întocmită de către doamna Nițu Maria, angajată în cadrul Direcției de Relații cu Mediul de Afaceri în
funcția de Referent II (S), cu privire la acordarea scutirii de taxă de școlarizare la programul postuniversitar
“Dreptul Penal al Afacerilor”, Facultatea de Drept,
Dispozițiile art. 2, art. 10 și art. 11 din Metodologia privind acordarea de facilități de studii pentru sprijinirea
dezvoltării profesionale a angajaților din Academia de Studii Economice din Bucureşti,
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 aprobă finanțarea, din venituri proprii ale ASE, a taxelor de școlarizare pentru doamnele Mandica
Victoria și Helciug Elena, care participă la cursurile programului postuniversitar “Manageri și Leadership”,
Facultatea de Management.
Art. 2. Se aprobă finanțarea, din venituri proprii ale ASE, a taxei de școlarizare pentru doamna Nițu Maria care
participă la cursurile programului postuniversitar “Dreptul Penal al Afacerilor”, Facultatea de Drept.
Art. 3. Acordarea finanțării taxei, din venituri proprii, poate fi revocată dacă salariatele nu își îndeplinesc
obligațiile stabilite prin actul adițional la contractul individual de muncă, ce urmează a fi semnat.
Art. 4. Facultatea de Management, Facultatea de Drept și Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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