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Hotărârea nr. 171/23.09.2020 

cu privire la aprobarea 

modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, 
anul universitar 2020 – 2021 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 382/16.09.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii 
postuniversitare, anul universitar 2020 - 2021; 

În baza art. 10 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare 
de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin OMEN nr. 4750/2019, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-
cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ 
superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 
și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, anul 
universitar 2020 – 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON   

Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

 Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HS nr. 171/23.09.2020 

Lista programelor postuniversitare ale căror planuri de învățământ sunt actualizate conform  

legislației în vigoare 

Nr.  
crt. 

Facultatea Programul 

1 

AMP 

Achiziții publice 

2 Iniţiere în managementul administraţiei publice locale 

3 Iniţiere în managementul instituţiilor publice 

4 Managementul administraţiei publice locale 

5 Managementul instituţiilor publice 

6 Managementul politicilor publice  

7 Managementul poliţiei locale 

8 

BT 

Excelență organizațională și cultura calității 

9 
Managementul strategic al ospitalității (strategic hospitality 
management)  

10 Politica concurenței: cadru conceptual și instrumente  

11 Administrarea afacerilor în industria restaurantelor

12 Geopolitică și geoeconomie

13 Managementul calității în învățământul online

14 
CSIE 

Baze de date Oracle. Programare în limbajele  SQL şi PL/SQL 

15 Business analysis 

16 Programarea avansată a dispozitivelor mobile: Android 

17 

CIG 

Antreprenoriat și inovare 

18 Contabilitatea și auditul instituțiilor publice 

19 Diagnosticul economico-financiar al firmei 

20 Simulare decizională de gestiune 

21 
EAM 

Administrarea afacerilor în industria vinului 

22 Economia și gestiunea deșeurilor 

23 
ETA 

Coaching și comunicare în organizații 

24 Economie socială 

25 
FABBV 

Finanțe pentru nefinanțiști 

26 Managementul riscurilor operaționale și financiare 

27 

MAN 

Evaluarea resurselor umane și performanța în muncă  

28 
Management educațional pentru programele de învățământ la distanță și 
cu frecvență redusă 

29 Management în sport  

30 Management universitar  

31 Managementul organizaţiei  

32 Managementul proiectelor europene  

33 Manageri şi leadership  

34 
Mk 

Marketing direct și protecția datelor  

35 Marketing automation 

36 
REI 

Dezvoltarea afacerilor în mediul multinațional (în limba engleză) 

37 Introducere în intelligence economic internațional (INT-E)  

38 Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import  
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39 
Negocieri și soluționarea conflictelor în afacerile internaționale (în 
limba engleză)  

40 
Tranzacții și plasamente pe piața internă și internațională a operelor de 
artă (TPA)  

41 Coaching și leadership în relații economice internaționale 
 

 

Lista programelor postuniversitare ale căror planuri de învățământ sunt actualizate conform legislației 
în vigoare a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din București în ședința din 23 
septembrie 2020. 

 

Președinte Senat,       Rector, 

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON     Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 


