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Hotarârea nr. 80. Aprobarea tarifelor pentru plata cu ora valabile în anul universitar 2013-

2014.  

Hotarârea nr. 81. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale 

personalului didactic, pentru anul universitar 2013-2014. 

Hotarârea nr. 82. Aprobarea modificarii ofertei educationale la studii universitare de 

masterat dupa finalizarea acreditarii/evaluarii programelor de masterat de catre ARACIS.  

Hotarârea nr. 83. Aprobarea modificarii si completarii Strategiei Academiei de Studii 

Economice din Bucuresti.  

Hotarârea nr. 84. Acordarea diplomei „Virgil Madgearu” cu medalie de aur domnului 

Academician Prof. univ. dr. Iulian Vacarel.  

Hotarârea nr. 85. Modificarea structurii organizatorice a Academiei de Studii Economice 

din Bucuresti, conform OUG 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea 

functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor 

la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor.  

Hotarârea nr. 86. Aprobarea calendarului de depunere a dosarelor privind echivalarea 

studiilor efectuate anterior, pentru anul universitar 2013-2014.  

Hotarârea nr. 87. Validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Ion Anghel în functia de 

director al departamentului de Analiza si Evaluare Economico-Financiara si a membrilor în 

consiliul departamentului, domnul prof. univ. dr. Eduard Madalin Dinu si doamna conf. univ. 

dr. Irina Daniela Cismasu.  

Hotarârea nr. 88. Redirectionarea memoriului formulat de Barbu I. Ion Alexandru, student 

anul III la studii universitare de licenta, Facultatea de Relatii Economice Internationale catre 

Consiliul de Administratie, spre solutionare.  

Hotarârea nr. 89. Redirectionarea memoriului formulat de asist. univ. Dana Rodica Gârdu 

de la Facultatea de Relatii Economice Internationale catre Consiliul de Administratie, spre 

solutionare.  



Hotarârea nr. 90. Respingerea memoriului formulat de Cucu Andreea Eva, studenta anul I la 

studii universitare de licenta, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.  

Hotarârea nr. 91. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2013-

2014. 
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