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Extras din Procesul – Verbal nr. 02 al şedinţei extraordinare a senatului universitar  din 

07.02.2014 

 

Hotărârea nr. 03.  Aprobarea raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor. 

Hotărârea nr. 04.  Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice pentru asistent universitar pe 

perioadă determinată. 

Hotărârea nr. 05. Validarea concursului privind ocuparea postului de director general 

administrativ de către domnul Dănuț Ghican. 

Hotărârea nr. 06.  Aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice pe perioadă nedeterminată. 

Hotărârea nr. 07. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 08. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere  la studiile universitare de doctorat -  2014. 

Hotărârea nr. 09. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare 

de doctorat. 

Hotărârea nr. 10. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura activitate 

didactică în semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014, în cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 11. Aprobarea listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi didactice şi la alte 

universităţi în anul universitar 2013-2014, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Grad didactic Departament Universitatea la care 

desfașoară activități 

didactice 

1. Daniela Liliana Borisov Prof. dr. Management Univ. Tehnică de 

Construcții - București 

2. Cezar Simion-Melinte Lect. dr. Management Univ. Tehnică de 

Construcții - București 

3. Răzvan Zaharia Prof. dr. Marketing Univ. Transilvania - 

Brașov 



 

 

 

Hotărârea nr. 12. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi 

finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

Hotărârea nr. 13. Aprobarea modificării Metodologiei privind înscrierea la programele 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

Hotărârea nr. 14. Aprobarea modificării procedurii de plata cu ora pentru anul universitar 2013-

2014, după cum urmează: 

 

Nr. Crt. Funcție didactică 

Cadre didactice titulare 

ASE, pensionari ASE,  

Cadre didactice asociate 

și cadre didactice 

titulare neevaluate sau 

cu evaluare expirată 

predare 

seminar, 

lucrări 

practice, 

laborator 

predare 

seminar, 

lucrări 

practice, 

laborator 

1 Profesor, 

Conferențiar, 

Lector 

40 40 23 23 

2 Asistent 40 40 19 19 

3 Preparator - 40 - - 

* Cadrele didactice din străinătate vor fi plătite la tarif integral în condițiile asigurării 

sustenabilității financiare ale programelor universitare unde susțin activități didactice. 

* Pentru activitățile didactice la programele de masterat cu taxe de școlarizare speciale și 

programele postuniversitare de formare continuă, tariful la plata cu ora se stabilește prin 

bugetele acestor programe ( fără a se depăși tarifele maximale, astfel: profesor 107 lei/oră 

conv., conferențiar 74 lei/oră conv., lector 52 lei/oră conv., asistent 41 lei/oră conv.). 

 

Hotărârea nr. 15. Aprobarea dosarelor de menţinere a calităţii de titular în învăţământ pentru 

cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi 
prenume 

Grad 

didactic 
Facultate Departament Rezoluție 

1.  Badea Florica profesor Management Management 

Menținerea 

calității de  

titular 

2.  
Munteanu Gurgu 

Constantin 
profesor 

Relații Economice 

Internaționale 

Relații Economice 

Internaționale 

Menținerea 

calității de  

titular 

 

Hotărârea nr. 16. Abrogarea Metodologiei de acordare a concediului de odihnă a cadrelor 

didactice (se va înlocui cu o procedură de control managerial intern). 

 



 

 

Hotărârea nr. 17. Acordarea titlului de Profesor Emerit doamnei prof. univ. dr. Florina Bran. 

Hotărârea nr. 18. Aprobarea Regulamentului privind mobilitățile studențești în cadrul programului 

Erasmus și al programelor asimilate. 

Hotărârea nr. 19. Aprobarea raportului privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a noua ediţii a 

Şcolii internaţionale de vară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti „Bucharest Summer 

University 2013”. 

Hotărârea nr. 20. Aprobarea ofertei pentru anul universitar 2013-2014 a Școlilor de vară, după 

cum urmează: 

Nr.crt. 
Denumire Organizator ECTS Finanțare Perioada Locatie 

1 Bucharest 

Summer 

University 

ASE / 

FABBV și 

USASE da 

surse 

extrabugetare/ 

atrase 10-20.08.2014  București 

2 

Universitatea 

Economică de 

Vară 

Fac. de 

Comert/ Dep. 

Turism si 

geografie nu autofinanțare iulie 2014 Arieșeni 

3 Antreprenoriat și 

limba germană FABIZ nu autofinanțare 03.08-12.09.2014  

4. 

Școala 

internațională de 

vară Budva, 

Muntenegru 

WU Viena 

ASE 

București 

Universitatea 

din 

Muntenegru da 

WU Viena 

 01-20.09.2014 

Budva, 

Muntenegru 

 

Hotărârea nr. 21. Aprobarea ocupării funcţiei didactice de asistent universitar de către domnul 

prep. univ. Ștefan Aurel Răileanu de la Departamentul de Contabilitate și Audit, care a obţinut titlul 

ştiinţific de doctor prin Ordinul MEN  nr.5581MD/03.12.2013 conform Legii 1/2011, art. 362, 

alin.1, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 22. Aprobarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă și a planurilor de învățământ valabile pentru anul universitar 2013-2014, după cum 

urmează: 

Facultatea de Management: 

1. Managementul informației pentru afaceri; 

2. Management sportiv; 

3. Inițiere în managementul sportiv. 

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 


