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Hotărârea nr. 261/25.05.2022 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului 
de învățământ și grilele de competențe pentru programul de studii universitare 
de licență Marketing ID (Buzău), în limba română, organizat de Facultatea de 

Marketing 
 

Având în vedere Ordinul nr. 3475 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de 
înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), modificat și completat 
Având în vedere prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, 
Având în vedere art. 122 alin.2 și art. 155(1) din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, 
modificată şi completată, 
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 planului de învățământ 
pentru programul de studii universitare de licență Marketing ID (Buzău), în limba română, 
organizat de Facultatea de Marketing.  
Art. 2. Se aprobă grila 1 de competențe profesionale aferentă programului de studii 
universitare de licență Marketing ID (Buzău). 
Art. 3. Se aprobă grila 2 de corelații între competențele profesionale, competențele 
transversale și ariile de conținut, disciplinele de studiu și creditele alocate, aferente 
programului de studii universitare de licență Marketing ID (Buzău). 
Art. 4. Secretariatul Consiliului de Administrație, Facultatea de Marketing și BMCCIM vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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