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Hotărârea nr. 57. Validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Liviu Stelian Begu ca membru 

al senatului universitar pe locul vacantat al Facultătii de Cibernetică, Statistică si Informatică 

Economică. 

Hotărârea nr. 58. Aprobarea comisiilor de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor de 

licentă si masterat, sesiunea 2013. 

Hotărârea nr. 59. A probarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a studiilor 

universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 60. Aprobarea componentei consiliilor Scolilor doctorale si a Directorilor 

scolilor doctorale. 

Hotărârea nr. 61. Aprobarea prelungirii termenelor de elaborare si sustinere publică a 

tezelor de doctorat, până la 30 septembrie 2014, a studentilor doctoranzi înmatriculati la 

01.10.2007 si 01.10.2008, în conditiile legii. 

Hotărârea nr. 62. Aprobarea modificării si completării Metodologiei de recunoastere a 

calitătii de titular pentru cadrele didactice pensionate si de mentinere a calitătii de titular în 

învătământul superior al cadrelor didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare. 

Hotărârea nr. 63. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licentă. 

Hotărârea nr. 64. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr. 65. Aprobarea planurilor de învătământ pentru programele de studii 

universitare de licentă si masterat, promotia 2013-2016, respectiv 2013-2015. 

Hotărârea nr. 66. Aprobarea repartizării pe facultăti a locurilor finantate de la buget 

conform cifrei de scolarizare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, în vederea admiterii 

la studiile universitare de licentă si masterat în anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 67. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăsurarea si finalizarea 

programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă. 

Hotărârea nr. 68. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea concursului 

de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si 

nedidactic. 

Hotărârea nr. 69. Aprobarea Metodologiei privind evaluarea performantelor profesionale 

individuale anuale ale personalului didactic auxiliar si nedidactic. 



Hotărârea nr. 70. Aprobarea Metodologiei privind promovarea personalului didactic 

auxiliar si nedidactic. 

Hotărârea nr. 71. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea examenelor 

de finalizare a studiilor universitare de licentă si masterat. 

Hotărârea nr. 72. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare 

de formare si dezvoltare profesională continuă. 

Hotărârea nr. 73. Aprobarea Graficului activitătilor pentru anul universitar 2013 - 2014, la 

programele de învătământ de licentă (cu frecventă, la distantă, cu frecventă redusă), de 

masterat si de doctorat. 

Hotărârea nr. 74. Aprobarea Calendarului studentului pentru anul universitar 2013 – 2014. 

Hotărârea nr. 75. Aprobarea Calendarului activitătilor SIMUR. 

Hotărârea nr. 76. Aprobarea Listei taxelor si tarifelor pentru servicii universitare valabile 

pentru anul universitar 2013 – 2014. 

Hotărârea nr. 77. Aprobarea includerii în oferta educatională a anului universitar 2013-2014 

a următoarelor programe de formare si dezvoltare profesională continuă: 

 Politica concurentei: cadru conceptual si instrumente – director de program, prof. 

univ. dr. Rodica Pamfilie;  

 Fraude, contrafaceri si riscuri asociate – director de program, prof. univ. dr. Roxana 

Sârbu.  

Hotărârea nr. 78. Aprobarea încheierii protocolului privind organizarea si desfăsurarea 

examenului de licentă - 2013 în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru 

absolventii Universitătii Româno-Americane, Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar 

Bancare Interne si Internationale, specializarea Contabilitate si Informatică de Gestiune. 

Hotărârea nr. 79. Aprobarea calendarului desfăsurării sedintelor ordinare ale senatului în 

anul universitar 2013-2014, după cum urmează: 

 Miercuri 25 septembrie 2013, ora 09.00;  

 Miercuri 11 decembrie 2013, ora 09.00;  

 Miercuri 19 martie 2014, ora 09.00;  

 Miercuri 11 iunie 2014, ora 09.00.  
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