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Extras din Minuta nr. 15 a şedinţei senatului universitar din 10.12.2014  

 

Hotărârea nr. 132. Validarea noilor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul 

universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. Nume și prenume Facultate 
An de studiu 

1 Toader Dana Cristiana AMP 2 
2 Odoroagă Carmen BT (COM) 2 
3 Stoica Dragoș Andrei CIG 3 
4 Aldea Georgiana EAM 2 
5 Cursaru Andra ETA (ECO) 3 
6 Arhire Eduard FABBV 1 
7 Chicu Nicoleta FABIZ 3 
8 Golea Anca Larisa MAN 1 
9 Popa David Ionuț MAN 1 
10 Comșa Bogdan Petru REI 3 

 

Hotărârea nr. 133. Validarea alegerii studentei Andreea Orîndaru în funcția de 

reprezentant al studenților în Biroul Permanent al Senatului. 

Hotărârea nr. 134. Aprobarea perioadei de grație în vederea finalizării și 

susținerii tezei de doctorat până la data de 30/09/2015, pentru următorii studenți – 

doctoranzi: 

 

Nr. 

crt. 

Nume/Prenume Școala Doctorală 

1. CIOBĂNAȘU V. OCTAVIAN  ECONOMIE ȘI AFACERI 
INTERNAȚIONALE 

2. CÂRSTEI D. MIHAELA CRISTINA ECONOMIE ȘI AFACERI 
INTERNAȚIONALE 

3. STĂNCULESCU A. MIMI FLORINA CONTABILITATE 

4. UNGUREANU M. GABRIELA FELICIA 
(CIOCODEI) 

CONTABILITATE 
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5.  TUDOR I. EUGENIU CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ 
ECONOMICĂ 

6. MIHALACHE A. ANDREI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

7. CLIPICI V. MARIAN  MANAGEMENT 

8. CĂPUȘAN I. ADRIAN RĂZVAN  FINANȚE 

9. SOVIANI P. RADU TEODOR FINANȚE 

 

Hotărârea nr. 135. Aprobarea Programului operațional pe 2015. 

Hotărârea nr. 136. Aprobarea comisiilor pentru concursul didactic – semestrul I, 

anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 137. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studiile universitare de licență și a ofertei educaționale 

pentru anul universitar 2015-2016.  

Hotărârea nr. 138. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studiile universitare de masterat și a ofertei educaționale 

pentru anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 139. Aprobarea inițierii demersurilor privind acreditarea  

programului de masterat MBA Româno-Francez – INDE (în limba engleză), 

învățământ cu frecvență din cadrul Facultății Bucharest Business School (Școala 

de Afaceri). 

Hotărârea nr. 140. Aprobarea inițierii demersurilor privind acreditarea  

programului de masterat H-MBA Româno-Francez (în limba engleză), învățământ 

cu frecvență redusă din cadrul Facultății Bucharest Business School (Școala de 

Afaceri). 

Hotărârea nr. 141. Aprobarea  Metodologiei privind înscrierea la programele 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și la programele 

postuniversitare de perfecționare, pentru anul universitar 2015-2016. 
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Hotărârea nr. 142. Aprobarea Raportului școlilor de vară 2013-2014. 

Hotărârea nr. 143. Aprobarea organizării școlilor de vară în anul universitar  

2014-2015, după cum urmează: 

1. Bucharest Summer University; 

2. Creativitate și inovație pentru dezvoltare durabilă; 

3. Antreprenoriat și Limba Germană. 

Hotărârea nr. 144. Aprobarea modificărilor în cadrul Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Academiei de Studii Economice din București, după 

cum urmează: 

1. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, aflat în cadrul Direcţiei 

Relaţii cu Mediul Economico–Social, trece în subordinea academică a 

Senatului ASE şi administrativă a Rectorului. 

2. Funcția de șef al unui compartiment se asimileză funcției de șef de birou. 

3. Serviciul Administrativ, Pază, PSI, Sănătate și securitatea muncii își 

schimbă denumirea în Serviciul Administrativ.  

Hotărârea nr. 145. Aprobarea desemnării în funcția de Director al Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră a doamnei conf. univ. dr. Camelia Stăiculescu. 

Hotărârea nr. 146. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în 

Academia de Studii Economice din București, reducerea acestora și scutirea de 

plată în anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 147. Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă 

pentru cadrele didactice în anul universitar 2014-2015, după cum urmează: 

- Vacanţa de iarnă (Crăciun) 20.12.2014 – 04.01.2015 ( 6 zile lucrătoare); 

- Vacanţa dintre semestre 09.02.2015 – 15.02.2015 (5 zile lucrătoare); 

- Vacanţa de primăvară (Paşti) 11.04.2015 – 19.05.2015 (4 zile lucrătoare); 

- Vacanţa de vară 01.08.2015 - 30.09.2015 (30 zile lucrătoare  în cadrul celor 43 

zile lucrătoare). Perioada de concediu pentru acest interval se va stabili pe baza 
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unei cereri individuale aprobate de directorul de departament, avându-se în vedere 

activităţile ce urmează a fi desfăşurate la nivelul instituţiei. 

Hotărârea nr. 148. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studiile universitare de doctorat -  2015. 

Hotărârea nr. 149. Respingerea modificării  Metodologiei de alegeri şi desemnare 

a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 150. Aprobarea completării listei cadrelor didactice care desfăşoară 

activităţi didactice şi la alte universităţi în anul universitar 2014-2015, după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Grad 

didactic 

Departament Universitatea la care 

desfașoară activități 

didactice 

1. Ioana Stamatescu Lect. dr. Limbi Moderne 

și comunicare în 

Afaceri 

U.N.A.T.C. - 

București 

2. Vasile Macoviciuc Prof. dr. Filosofie și 

Științe 

Socioumane 

S.N.S.P.A 

 

Hotărârea nr. 151. Aprobarea Regulamentului privind sistemul de control 

intern/managerial în Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 152. Aprobarea modificării art.48 din Regulamentul privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, după cum urmează: 

Art. 48 Studenţii pot susţine, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la 

care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor 

anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările 

cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în 
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care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare 

semestrului în care este programată disciplina, conform planului de 

învăţământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un 

student este declarat absent în sesiunea de reprogramare, evaluarea 

ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat.  

Taxa trebuie achitată cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de susţinerea 

evaluării, la una dintre casieriile universităţii, sau cu cel puţin patru zile 

lucrătoare, la ghişeele băncilor agreate de Academia de Studii Economice 

din Bucureşti. Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc şi de 

studenţii care au fost reînmatriculaţi şi nu s-au prezentat în sesiunile 

normale. 

Hotărârea nr. 153. Aprobarea modificării art.41 din Regulamentul privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, după cum urmează: 

Art. 41 Studenţii pot susţine, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la 

care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor 

anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările 

cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în 

care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare 

semestrului în care este programată disciplina, conform planului de 

învăţământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un 

student este declarat absent în sesiunea de reprogramare, evaluarea 

ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat.  

Taxa trebuie achitată cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de susţinerea 

evaluării, la una din casieriile universităţii, sau cu cel puţin 4 zile 

lucrătoare, la ghişeele băncilor agreate de Academia de Studii Economice 

din Bucureşti. Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc şi de 

către studenţii care au fost reînmatriculaţi şi nu s-au prezentat în sesiunile 

normale.  

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 
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