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Hotărârea nr. 696/07.12.2022 

 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării 

procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare 

și validare, a calificării aferente programelor postuniversitare „Formare de 

formatori în domeniul financiar” și „Specializare în domeniul investigațiilor 

financiare și criminalității economice”, organizate în cadrul Facultății de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori  
 

Având în vedere referatul înaintat de doamna prorector Prof.univ.dr. Roxana Sârbu, 

Având în vedere Ordinul nr. 4750/2019 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și 

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, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente 

următoarelor programe postuniversitare, organizate în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, 

Bănci și Burse de Valori: 

-  Formare de formatori în domeniul financiar”, în limba română, cu durata de 40 ore, 4 

credite pentru activități didactice și 2 credite pentru examenul de certificare a 

competențelor; 

- Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice, în limba 

română, cu durata de 216 ore, 18 credite pentru activități didactice și 5 credite pentru 

examenul de certificare a competențelor. 

Cursurile vor fi organizate în București și Predeal. 

Art. 2. Se aprobă achitarea taxei de înscriere în RNPP de 762 lei din bugetul Biroului MCCIM. 

Art. 3. Biroul MCCIM și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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