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Extras din Minuta nr. 02 a şedinţei extraordinare a senatului universitar din 

11.03.2015  

 

Hotărârea nr. 04.  Aprobarea Raportului rectorului privind starea universității pe 

anul 2014. 

Hotărârea nr. 05. Aprobarea programelor postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ valabile pentru anul 

universitar 2014-2015, organizate în cadrul Facultății de Economie teoretică și 

aplicată, după cum urmează: 

- Didactică și psihopedagogie universitară; 

- Cercetare științifică avansată. 

Hotărârea nr. 06. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă de către 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a programelor 

de studii oferite prin învățământul la distanță de Academia de Studii Economice 

din București. 

Hotărârea nr. 07.  Aprobarea solicitărilor cadrelor didactice din Academia de 

Studii Economice din Bucureşti, de a desfăşura 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. Dudian Monica Prof. dr. Economie și 

Politici 

Economice 

Univ. București – Fac. de 

Sociologie 

2. Dumitru Daniela Elena Conf. dr. D.P.P.D. Univ. „Titu Maiorescu” 

3. Lupulescu Ana Maria Lect. dr. Drept Univ. Politehnica – Buc. 
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Hotărârea nr. 08.  Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate care 

desfăşoară activităţi didactice în regim de plata cu ora în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 09.  Aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământ pentru 

anul universitar 2014-2015 a doamnei conf. univ. dr. Olga Ciobanu, de la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și a doamnei asist. univ. 

Ileana Cătălina Ilie de la Departamentul de Educație Fizică și Sport. 

Hotărârea nr. 10.  Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității 

academice din  Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 

2013-2014. 

Hotărârea nr. 11.  Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare științifică 

desfășurată în Academia de Studii Economice din București în anul 2014. 

Hotărârea nr. 12.  Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - 2015 și 

aprobarea ofertei educaționale. 

Hotărârea nr. 13.  Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat. 

Hotărârea nr. 14.  Aprobarea inițierii procedurii de acreditare a unui program nou 

de masterat “Business Service” la Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune și introducerea acestuia în oferta educațională 2015 - 2016. 

Hotărârea nr. 15. Aprobarea inițierii procedurii de acreditare și depunere a 

dosarelor de acreditare pentru programul de studii universitare de masterat “MBA 

Româno-Francez – INDE (în limba engleză)”, învățământ cu frecvență redusă.  

Hotărârea nr. 16.  Aprobarea Planului instituțional de dezvoltare profesională. 

Hotărârea nr. 17.  Aprobarea completării listei taxelor si tarifelor pentru servicii 

universitare valabile pentru anul universitar 2014 – 2015. 
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Hotărârea nr. 18.  Aprobarea cuantumului burselor acordate de Academia de 

Studii Economice din Bucureşti pentru semestrul al II-lea al anului universitar 

2014-2015, 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. 19. Aprobarea comisiilor de cercetare disciplinară în cadrul 

Direcției Sociale. 

Hotărârea nr. 20.  Aprobarea rezultatelor concursului privind ocuparea posturilor 

didactice scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 21.  Aprobarea rezultatelor concursului privind ocuparea posturilor 

de asistent de cercetare și cercetător științific din cadrul proiectului “Un nou model 

pentru evaluarea riscului corporațiilor: instrument științific pentru managementul 

bazat pe cunoștințe“. 
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Hotărârea nr. 22. Redirecționarea memoriului formulat de doamna Nicoleta 

Florica Stănescu către Consiliul de Administrație  în vederea soluționării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 

  


