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Hotărâri ale Sedintei Senatului din data de 27.09.2017 

 

Hotărârea nr.119. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul al II-lea, an universitar 

2016-2017. 

Hotărârea nr.120. Aprobarea suplimentării cifrei de scolarizare la specializarea Informatică Economică 

ID cu 1 (un) loc, Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică. 

Hotărârea nr.121. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licentă si masterat 2017. 

Hotărârea nr.122. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 

2017. 

Hotărârea nr.123. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2017-2018, studii universitare 

de licentă si masterat,. 

Hotărârea nr.124. Aprobarea modificării planului de învătământ pentru programul de studii universitare 

de licentă „Economie si comunicare economică în afaceri”, promotia 2017-2020, organizat de Facultatea 

de Economie Teoretică si Aplicată. 

Hotărârea nr.125. Aprobarea statelor de functii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017 – 2018. 

Hotărârea nr.126. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

si de cercetare vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.127. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licentă. 

Hotărârea nr.128. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr.129. Aprobarea mentinerii, pentru o perioadă de doi ani universitari, a criteriilor interne de 

evaluare prevăzute în Metodologia pentru evaluarea periodică a calitătii personalului didactic si de 

cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.130. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfăsura activităti în cadrul Academiei 

de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.131. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită sustinerea de activităti 

didactice la alte universităti, pentru anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.132. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă a calitătii academice din 

Academia de Studii Economice din Bucuresti de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în 

Învătământul Superior. 

Hotărârea nr.133. Aprobarea demarării procedurii de evaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a 

programelor de studii universitare de licentă de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în 

Învătământul Superior. 

Hotărârea nr.134. Aprobarea propunerilor formulate de conducătorii de doctorat privind prelungirea cu 

un an a duratei programului de studii universitare de doctorat. 
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Hotărârea nr.135. Aprobarea solicitărilor formulate de studentii doctoranzi privind prelungirea cu un an 

a perioadei pentru sustinerea publică a tezei de doctorat. 

Hotărârea nr.136. Aprobarea corecturii erorii materiale la Hotărârea Senatului nr. 122/29.06.2016, ca 

urmare a corecturii unei erori materiale la HCA nr. 144/22.06.2016. 

Hotărârea nr.137. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil 

Madgearu” domnului Lazăr Comănescu. 

Hotărârea nr.138. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil 

Madgearu” domnului Nicolae Văcăroiu. 

Hotărârea nr.139. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de 

cercetare si cercetător stiintific din cadrul a unui proiect de cercetare. 

Hotărârea nr.140. Aprobarea modificării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia 

de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.141. Aprobarea tarifelor privind activitătile didactice desfăsurate în regim de plată cu ora, 

în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.142. Aprobarea calendarului privind desfăsurarea alegerilor pentru functia de director de 

departament, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic si Departamentul de Limbi 

Moderne si Comunicare în Afaceri. 

Hotărârea nr.143. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul I, 

anul 2017. 

Hotărârea nr.144. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si 

situatia patrimonială pe bază de bilant la finele semestrului I 2017. 

Hotărârea nr.145. Aprobarea initierii demersurilor în vederea transmiterii în administrare către 

Ministerul de Interne-Inspectoratul de Politie al judetului Giurgiu a imobilului situat în Municipiul 

Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 36. 

Hotărârea nr.146. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social 

pentru studentii de la învătământul cu frecventă în anul universitar 2017 – 2018. 

Hotărârea nr.147. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul I al anului 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.148. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor doctoranzi, pentru semestrul II 

al anului universitar 2016-2017, respectiv pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.149. Aprobarea modificării Metodologiei privind cazarea studentilor în căminele 

Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.150. Aprobarea modificării Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor 

ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017 – 2018. 

Hotărârea nr.151. Aprobarea cererii absolventului Stanciu Rares Codrin privind sustinerea examenului 

de licentă la Universitatea Dunărea de Jos din Galati. 

Hotărârea nr.152. Aprobarea cererii absolventului Voroneanu Marius Daniel privind sustinerea 

examenului de licentă la Universitatea din Petrosani. 
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Hotărârea nr.153. Aprobarea cererii absolventei Stoenescu Maria Alexandra privind sustinerea 

examenului de licentă la Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”. 

Hotărârea nr.154. Aprobarea programării sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2017-

2018. 

Hotărârea nr.155. Informarea Senatului privind încetarea calitătii de senator pentru trei studenti. 

Hotărârea nr.156. Respingerea solicitărilor de mentinere a calitătii de titular în învătământ, în anul 

universitar 2017 -2018, formulate de către domnul prof. univ. dr. Albu Crisan, respectiv domnul prof. 

univ. dr. Bădescu Adrian Liviu. 

Hotărârea nr.157. Aprobarea solicitării domnului prof. univ. dr. Doltu Claudiu Grigoras. 

Hotărârea nr.158. Aprobarea modificării Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la 

programele de studii universitare de licentă, organizate la formele de învătământ cu frecventă si  cu 

frecventă redusă.  

Hotărârea nr.159. Aprobarea modificării Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la 

programele de studii universitare de masterat 

Hotărârea nr.160. Aprobarea modificării Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la 

programele de studii universitare de licentă, organizate la forma de învătământ la distantă. 

Hotărârea nr.161. Aprobarea modificării Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la 

programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învătământ cu frecventă si cu 

frecventă redusă. 

 

 

 

Presedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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