
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

SENATUL UNIVERSITAR 

    Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro 

 

Hotărârea nr. 172/23.09.2020 
cu privire la aprobarea 

înființării a unor noi programe de studii postuniversitare și aprobarea planurilor de 
învățământ aferente acestora, pentru anul universitar 2020 – 2021 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 383/16.09.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a înființării a unor noi programe de studii postuniversitare și aprobarea 
planurilor de învățământ ale acestora, pentru 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 înființării programelor de studii postuniversitare Managementul orașelor inteligente, în 
cadrul Facultății de Administrație și Management Public și, respectiv, Drept fiscal al afacerilor, în 
cadrul Facultății de Drept. 

Art. 2. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare menționate la art. 1, 
anul universitar 2020 – 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare a celor două programe de studii 
postuniversitare menționate la art. 1 în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) și 
achitarea taxei aferente de 672 lei, din bugetul Biroului Managementul Calității și Control Intern 
Managerial. 

Art. 4. 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 



 

 

Anexa la HS nr. 172/23.09.2020 
 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA: DREPT 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Drept fiscal al afacerilor 
Forma de învățământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Drept 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Drept 
Competente profesionale: C.1.1. Definirea conceptelor, procedeelor și metodelor aplicate în domeniul fiscal, 
precum și a cadrului legislativ care guvernează obligațiile bugetare; C.2.5. Utilizarea sistemelor informatice 
de colectare a informațiilor în vederea elaborării actelor juridice fiscale; C.5.1. Identificarea și descrierea 
conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în domeniul fiscalității în cadrul Uniunii Europene; C.7.1. 
Definirea conceptelor, procedurilor și metodelor folosite în procedura fiscală și de contencios fiscal; C.7.3. 
Utilizarea diverselor concepte și noțiuni specifice domeniului impozitării afacerilor; C.7.4. Definirea 
conceptelor, standardelor fundamentale privind prețurile de transfer.  
 
 

Plan de învățământ 
valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 
 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activități didactice Număr 

credite 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. Reglementarea impozitării nerezidenților 16 14 - - - 3 V 

2. Drept procesual fiscal 16 14 - - - 3 V

3. 
Drept fiscal al Uniunii Europene în materia 

impozitarii directe 

16 14 - - - 3 V

4. Procedura prețurilor de transfer 10 10 - - - 2 V

5. Taxa pe valoarea adăugată 10 10 - - - 2 V

6. Impozitarea companiilor 10 10 - - - 2 V

Total  160 ore - - - 15 credite  

Examen de certificare a competențelor  5 credite E 

 
 
 
 
 

Rector, 
 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan,

Lect. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan
 

Director de program,

Lect. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

 
 



UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA: ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENTUL ORAȘELOR 
INTELIGENTE 
Forma de învățământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

Competențe profesionale: C1.1. Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii și proceduri utilizate în 
organizarea și funcționarea structurilor administrative; C2.1 Definirea conceptelor, explicarea clară și corectă a actelor 
normative relevante pentru sistemul administrativ; C2.2 Utilizarea cunoștințelor de bază ale domeniului pentru explicarea 
adoptării diverselor acte normative și administrative; C2.3 Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte 
normative din România si Uniunea Europeană pentru identificarea celor mai importante norme relevante pentru aspecte 
concrete ale funcționării unor instituții și/sau structuri administrative; C4.2 Întocmirea și administrarea bazelor de date, 
cu stăpânirea procedurilor și aplicațiilor software, în organizarea instituțională centrală și locală; C4.5 Realizarea de 
diagnostice globale sau locale, de politici și strategii ale organizării și funcționării sistemului administrației publice; C6.2 
Alegerea celor mai potrivite tehnici de soluționare și a instrumentarului de combatere a problemelor din administrația 
publică, în concordanță cu cauzele generatoare; C10.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor și modelelor de 
bază asociate managementului teritoriului pentru analizarea proceselor de transformare urbană și a teritoriului în vederea 
asigurării dezvoltării echilibrate a teritoriului național; C10.5 Elaborarea de studii și proiecte de îmbunătățire a 
managementului teritoriului. 
 

Plan de învățământ 
valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 

Nr
. 

cr
t. 

Disciplina 

Activități didactice Număr 
credite 

disciplină 
Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. 
MANAGEMENTUL STRATEGIC AL 
COMUNITĂȚILOR LOCALE 

14 16 - - - 3 V 

2. E-ADMINISTRAȚIE 14 14 - - - 2 V

3. 
POLITICI PUBLICE LOCALE ÎN CONTEXTUL 
DIGITALIZĂRII 

14 12 - - - 2 V 

4. 
TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SERVICIILOR 
PUBLICE DE INTERES LOCAL 

10 10 - - 4 2 V 

5. 
CONCEPTE ȘI STRATEGII DE SMART CITY ÎN 
NOUA SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE

14 14 - - - 2 V 

6. 

ELEMENTE DE DREPT CIVIL ÎN CONTEXTUL 
DIGITALIZĂRII. IDENTIFICAREA PERSOANEI 
PRIN MIJLOACE ELECTRONICE ȘI 
SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ  

10 10 - - 4 2 V 

7. DREPTUL EUROPEAN AL DIGITALIZĂRII 10 10  2 

Total 180 ore 15 credite 

Examen de certificare a competențelor 5 credite E

 

Rector, 
 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan,
Prof. univ. dr. Elvira NICA

 

 

Director de program,
Lect. univ. dr. Laura MINA RAIU

 


