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Hotărârea nr. 572 din 26.10.2022 

cu privire la aprobarea Raportului de control nr. 491/19.05.2022 

 

 

Având în vedere raportul de control nr. 491/19.05.2022 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

verificarea gradului de implementare a punctului 2 din Raportul privind stadiul implementării 

măsurilor propuse după incidentul de securitate cibernetică produs în perioada 2-3 octombrie 

2020, întocmit de Direcția TIC și verificarea modului de aplicare a Politicii de securitate IT în 

Academia de Studii Economice din București, 

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 raportul de control nr. 491/19.05.2022 al Biroului Corpul de Control, care a avut 

ca obiective: verificarea gradului de implementare a punctului 2 din Raportul privind stadiul 

implementării măsurilor propuse după incidentul de securitate cibernetică produs în perioada 2-3 

octombrie 2020, întocmit de Direcția TIC și verificarea modului de aplicare a Politicii de 

securitate IT în Academia de Studii Economice din București, precum și Planul de sarcini și 

măsuri aferent acestuia. 

 

Art. 2. Direcția Tehnologia Informației și Comunicații va duce la îndeplinire măsurile din planul 

de sarcini și măsuri.  
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Art. 3. Raportul de control nr. 491/19.05.2022 al Biroului Corpul de Control va fi comunicat 

prorectorului de resort cu atribuții pe linia DTIC – prof. univ. dr. Ion Smeureanu; directorului 

general administrativ – conf. univ. dr. Florin Dobre; directorului DTI – Gabriel Șutac.  

 

Art. 4. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic, Elena GĂMAN 


