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Extras din Procesul – Verbal nr. 03 al şedinţei senatului universitar  din 19.03.2014 

 

Hotărârea nr. 23. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, privind starea universității. 

Hotărârea nr. 24. Alegerea prin vot secret a reprezentanților corpului profesoral în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, după 

cum urmează: 

1. Prof. univ. dr. Gabriel Zamfir - Facultatea de Cibernetică. Statistică și Informatică 

Economică; 

2. Conf. univ. dr. Nicolae Moroianu -  Facultatea de Economie; 

3. Lect. univ. dr. Dana Maria Boldeanu –Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune. 

Hotărârea nr. 25. Aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și 

situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2013. 

Hotărârea nr. 26. Aprobarea Raportulului privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în 

Academia de Studii Economice, în anul 2013. 

Hotărârea nr. 27. Aprobarea cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014, după cum urmează: 

Nr.crt. Tipul bursei Cuantumul bursei  

(lei/lună) 

1.  Bursa” Mihail Manoilescu” 1000 

2.  Bursa pentru performanţe deosebite în 

activitatea organizatorică 

800 

3.  Bursa pentru performanţe deosebite în 

activitatea de cercetare ştiinţifică 

800 

4.  Bursa de performanţă 690 

5.  Bursa de merit 530 

6.  Bursa de studiu 400 

7.  Bursa socială 345 

8.  Ajutor social ocazional 345 

9.  Bursa studenţi străini echivalentul în lei a sumei 

de 65 euro 

10.  Bursa masteranzi străini echivalentul în lei a sumei 

de 75 euro 



 

 

11.  Bursa doctoranzi români, anul I de studiu 851 

12.  Bursa doctoranzi români, anul II de studiu 915 

13.  Bursa doctoranzi români, anul III de studiu 1220 

 

Hotărârea nr. 28. Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din Academia de Studii Economice din Bucureşti, pentru semestrul I al anului universitar 2013-

2014. 

Hotărârea nr. 29. Aprobarea schimbării denumirii Facultății de ECONOMIE în Facultatea de 

ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ. 

Hotărârea nr. 30. Aprobarea schimbării denumirii Facultății de COMERȚ în Facultatea de 

BUSINESS ȘI TURISM. 

Hotărârea nr. 31. Acordarea titlului academic de „Doctor Honoris Causa” domnului Academician 

prof. univ. dr. Florin Gheorghe Filip. 

Hotărârea nr. 32. Aprobarea protocolului de organizare și desfășurare a examenului de licenţă, 

anul universitar 2013-2014 al absolvenților Universității din Pitești, Facultatea de Științe 

Economice, Specializarea Economie Agroalimentară şi a Mediului, în cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 33. Aprobarea dosarelor de menţinere a calităţii de titular în învăţământ pentru 

cadrele didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Grad 

didactic 
Facultate Departament Rezoluție 

1.  Odăgescu Ioan profesor 

Cibernetică, Statistică 

și Informatică 

Economică 

Informatică și 

Cibernetică Economică 

Menținerea 

calității de  

titular 

2.  Frăsineanu Ioan profesor Management Management 

Menținerea 

calității de  

titular 

 

Hotărârea nr. 34. 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 Luminița Prof. dr. Administrație și Univ. Arhitectură și Urbanism „Ion 



 

 

Constantin Management Public Mincu”- București 

2. Maria Pascu 

Nedelcu 

Lect. dr. Finanțe Universitatea Politehnică- București 

 

Hotărârea nr. 34. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura 

activitate didactică în semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014, cu domnul doctor Cătălin 

Raiu de la Departamentul de Administrație și Management Public. 

Hotărârea nr. 35. Aprobarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

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

urmează: 

a) Programe postuniversitare de 20 de ore 

 
Organizator: Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine 
Nr. 

Crt. 

Denumirea programului Forma de învăţământ 

1. Strategia afacerii pentru crearea de valoare (în limba engleză) Invăţământ cu 

frecvenţă 

 

Organizator: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 
Nr. 

Crt. 

Denumirea programului Forma de învăţământ 

1. Analiză strategică şi creare de valoare Invăţământ cu 

frecvenţă 

2. Elaborarea, implementarea şi evaluarea procedurilor de control 

intern şi de audit intern 

Invăţământ cu 

frecvenţă 

3. Elaborarea, implementarea şi evaluarea procedurilor de control 

intern şi de audit intern 

Invăţământ la distanţă 

4. Aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale de 

raportare financiară (IFRS) 

Invăţământ cu 

frecvenţă 

5. Aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale de 

raportare financiară (IFRS) 

Invăţământ la distanţă 

6. Contabilitatea si fiscalitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, 

dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale 

Invăţământ cu 

frecvenţă 

7. Contabilitatea si fiscalitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, 

dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale 

Invăţământ la distanţă 

8. Analiză strategică şi creare de valoare Invăţământ cu 

frecvenţă 

 

b) Programe postuniversitare de 40 ore 

 
Organizator: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 
Nr. 

Crt. 

Denumirea programului Forma de învăţământ 

9. Contabilitatea şi raportarea financiară în conformitate cu 

directivele europene 

Invăţământ cu 

frecvenţă 



 

 

10. Contabilitatea şi raportarea financiară în conformitate cu 

directivele europene 

Invăţământ la distanţă 

11. Contabilitatea sectorului public în conformitate cu 

regelementările naţionale şi internaţionale 

Invăţământ cu 

frecvenţă 

12. Contabilitatea sectorului public în conformitate cu 

regelementările naţionale şi internaţionale 

Invăţământ la distanţă 

13. Contabilitate şi raportare în conformitate cu standardele 

internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

Invăţământ cu 

frecvenţă 

14. Contabilitate şi raportare în conformitate cu standardele 

internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

Invăţământ la distanţă 

 
c) Programe postuniversitare de 90 ore 

 
Organizator: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 
Nr. 

Crt. 

Denumirea programului Forma de învăţământ 

15. Contabilitatea, fiscaliateatea şi dreptul afacerilor Invăţământ cu 

frecvenţă 

16. Contabilitatea, fiscaliateatea şi dreptul afacerilor Invăţământ la distanţă 

 

Hotărârea nr. 36. Aprobarea solicitării doamnei lect. univ. dr. Roxana – Stela Ciolăneanu de la 

Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri privind prelungirea mandatului de 

lector de limba română la Universitatea din Lisabona, conform OMECT nr. 4653/02.07.2008, art. 

34 publicat în M. Of. nr. 553/22.07.2008. 

Hotărârea nr. 37. Aprobarea completării Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor 

postdoctorale prin introducerea art.50, după cum urmează: 

Art. 50. Prezentul regulament se aplică în cazul finanţării activităţii de studii postdoctorale din 

surse proprii ale ASE. În cazul finanţării din fonduri europene nerambursabile sau din alte surse, 

activitatea de studii postdoctorale se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare. 

Hotărârea nr. 38. Aprobarea modificării denumirii comisiei senatoriale pentru evaluarea și 

asigurarea calității în ”Comisia pentru calitate universitară” 

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 

 

 

 


