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Extras din Minuta nr. 07 a şedinţei extraordinare a senatului universitar din 

29.07.2015  

 

Hotărârea nr. 48.  Aprobarea modificării statutului şi actului constitutiv ale   

Fundaţiei Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 49.  Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante, semestrul al II-lea, anul universitar 2014–2015. 

Hotărârea nr. 50.  Aprobarea Metodologiei privind modalitatea de acordare a 

salariilor diferenţiate pentru personalul nedidactic. 

Hotărârea nr. 51. Aprobarea listei taxelor și tarifelor privind serviciile 

universitare pentru anul 2015 – 2016. 

Hotărârea nr. 52.  Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii 

ale personalului didactic, pentru anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 53.  Aprobarea înființării Centrului de Cercetări al Departamentului 

de Filosofie și Științe Socioumane (implicit modificarea organigramei de 

învățământ și cercetare şi a regulamentului de organizare şi funcţionare). 

Hotărârea nr. 54.  Respingerea solicitării absolventei Frăţilă G. Iulia de la 

Facultatea FABBV de a susține lucrarea de finalizare a studiilor universitare de 

licență la Universitatea Spiru Haret. 

Hotărârea nr. 55. Aprobarea susţinerii publice a tezei de doctorat, până la 30 

septembrie 2015, de către drd. Panea Ionuţ Valentin. 

Hotărârea nr. 56. Aprobarea solicitării doctoranzilor Munteanu Claudiu – Cătălin, 

Florea Dorian – Laurenţiu, Poştoacă Alexandra şi Smedescu Dan – Alexandru. 

Hotărârea nr. 57. Aprobarea solicitării Consiliului Facultăţii de Cibernetică, 

Statistică şi Informatică Economică de a menţine în anul universitar 2015-2016 

planul de învăţământ valabil pentru anul universitar 2014-2015, al programului de 

masterat de cercetare “Cibernetică şi economie cantitativă”. 
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Hotărârea nr. 58. Aprobarea componenţei comisiei de cercetare disciplinară 

privind Raportul de control intern nr. 6, după cum urmează: 

 

- Conf. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea – preşedinte; 

- Conf. univ. dr. Nicolae Moroianu – membru; 

- Prof. univ. dr. Niculae Mihăiţă – membru. 

Hotărârea nr. 59. Aprobarea repartizării numărului de locuri (granturi de studii) 

pentru programele  de studii universitare de doctorat, în anul universitar 2015-

2016. 

Hotărârea nr. 60 . Aprobarea Metodologiei pentru evaluarea periodică a calităţii 

personalului didactic şi de cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 

  


