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Hotărâri ale Ședinței Senatului universitar din 28.09.2016 

 

Hotărârea nr. 149. Respingerea solicitării de anulare în parte a Hotărârii Senatului universitar nr. 

131/27.07.2016, respectiv neaprobarea Raportului asupra concursului de ocupare a postului didactic de 

conferențiar, poziția nr. 15 din Statul de funcții al Departamentului de Matematici Aplicate. 

Hotărârea nr. 150. Respingerea memoriului formulat de domnul Pieleanu Florin Dan. 

Hotărârea nr. 151. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licență, an universitar 2016 – 2017. 

Hotărârea nr. 152. Aprobarea modificării Graficului de activități pentru studiile universitare de licență  

Hotărârea nr. 153. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de master, an universitar 2016 – 2017. 

Hotărârea nr. 154. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2016-2017 la 

programele de studii universitare de masterat. 

Hotărârea nr. 155. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2016-2017, studii universitare de 

licență și masterat. 

Hotărârea nr. 156. Aprobarea tarifelor privind activitățile didactice desfășurate în regim de plată cu ora, în 

anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 157. Aprobarea statelor de funcții din cadrul Academiei de Studii Economice din București 

pentru ale anul universitar 2016 - 2017. 

Hotărârea nr. 158. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită susținerea de activități 

didactice la alte universități, pentru anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 159. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei 

de Studii Economice din București, în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 160. Aprobarea cuantumului burse1or acordate studenților, pentru semestrul I al anului 

universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 161. Aprobarea numărului de locuri acordate studenților pentru desfășurarea de activități 

administrative, în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 162. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licență și masterat 2016. 

Hotărârea nr. 163. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2016. 

Hotărârea nr. 164. Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare și susținere a tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 165. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate pentru doamna Ion Raluca Andreea. 

Hotărârea nr. 166. Aprobarea transferului domnului Marcu Nicu în cadrul Școlii doctorale Economie II. 
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Hotărârea nr. 167. Aprobarea inițierii procedurii de acreditare a unui nou program de masterat și includerea 

în oferta educațională 2017 – 2018. 

Hotărârea nr. 168. Aprobarea protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, în 

anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie și septembrie 2017, la Universitatea din București, Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială, pentru absolvenții programului de studii universitare de licență ,,Resurse 

Umane''. 

Hotărârea nr. 169. Aprobarea programării ședințelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2016- 

2017. 

Hotărârea nr. 170. Aprobarea organizării programului postuniversitar cu denumirea „Instrumentele 

derivate pe piețele financiare internaţionale”. 

Hotărârea nr. 171. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și 

de cercetare vacante din cadrul Academiei de studii Economice din București. 

Hotărârea nr. 172. Aprobarea actualizării documentației tehnico – economice aferentă obiectivului de 

investiții – imobil Mihai Eminescu. 

Hotărârea nr. 173. Informare privind stadiul dosarului nr. 42897/3/2015 având ca obiect anularea 

Autorizației de Construire nr. 398/1319300/22.07.2015 și suspendarea actului administrativ.  

Hotărârea nr. 174. Informare privind propunerea de preluare în administrare a Institutului de Cercetare și 

Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de zahăr și Substanțelor Dulci - Fundulea. 

Hotărârea nr. 175. Aprobarea propunerii de valorificare a bunurilor debitoarei Ristea Ioana prin procedura 

de executare silită. 

Hotărârea nr. 176. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 

patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016.  

Hotărârea nr. 177. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ASE (ROF) și a 

Structurii tehnico - administrative. 

Hotărârea nr. 178. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I, 

anul 2016.  

Hotărârea nr. 179. Informare privind încetarea calității de senator pentru trei studenți. 

Hotărârea nr. 180. Aprobarea protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, în 

anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie și septembrie 2017, la Universitatea din București, Facultatea de 

Limbi și Literaturi, Străine pentru absolvenții programului de studii universitare de licență ,,Limbi Moderne 

Aplicate”. 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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