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Hotărâri ale Sedintei Senatului din data de 22.11.2017 

Hotărârea nr.175. Validarea rezultatelor alegerilor partiale desfăsurate în 13 noiembrie 2017 pentru 

ocuparea locului vacant din cadrul Senatului universitar si Consiliului Facultătii Relatii Economice 

Internationale. 

Hotărârea nr.176. Aprobarea organizării unor programe postuniversitare de formare si dezvoltare 

profesională continuă în cadrul Facultătii de Management. 

Hotărârea nr.177. Aprobarea modificării Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele 

postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă, an universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.178. Aprobarea completării Hotărârii Senatului nr. 130/27.09.2017 privind cadrele 

didactice asociate care vor desfăsura activităti în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, 

în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.179. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită sustinerea de activităti 

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

Hotărârea nr.180. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice, în 

anul universitar 2017- 2018. 

Hotărârea nr.181. Aprobarea solicitării studentului doctorand Scrieciu Marian Albert privind 

prelungirea cu un an a perioadei pentru sustinerea publică a tezei de doctorat. 

Hotărârea nr.182. Aprobarea acordării titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice. 

Hotărârea nr.183. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae 

Xenopol” Universitătii din Craiova. 

Hotărârea nr.184. Aprobarea modificării anexei la Hotărârea Senatului nr. 134 din 27.09.2017. 

Hotărârea nr.185. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si 

Afaceri Internationale pentru domnul Păun Cristian Valeriu. 

Hotărârea nr.186. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru 

doamna Filip Alina. 

Hotărârea nr.187. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru 

doamna Petrescu Eva Cristina.  

Hotărârea nr.188. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru 

domnul Căescu Stefan Claudiu. 

Hotărârea nr.189. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetică si 

Statistică pentru doamna Păun Mihaela Marinela. 

Hotărârea nr.190. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management 

pentru domnul Dobrea Răzvan Cătălin. 

Hotărârea nr.191. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management 

pentru doamna Zamfir Andreea. 

Hotărârea nr.192. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate 

pentru doamna Petcu Monica Aureliana. 
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Hotărârea nr.193. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate 

pentru doamna Jianu Iulia. 

Hotărârea nr.194. Aprobarea cererii Doamnei conf. univ. dr. Enache Maria pentru mentinerea 

calitătii de titular în învătământ până la finalul anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.195. Aprobarea cererii Domnului prof. univ. dr. Mârsanu Nicolae Radu pentru 

mentinerea calitătii de titular în învătământ până la finalul anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.196. Aprobarea modificării si completării Regulamentului de Organizare si Functionare 

ASE (ROF) si a Structurii serviciilor tehnico-administrative. 

Hotărârea nr.197. Aprobarea dizolvării Fundatiei Incubator de Afaceri Universitar. 

Hotărârea nr.198. Aprobarea taxei de scolarizare pentru cursul postuniversitar „Introducere în 

Intelligence Economic International”. 

Hotărârea nr.199. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si 

situatia patrimonială pe bază de bilant pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017. 

Hotărârea nr.200. Aprobarea tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare stiintifică. 

Hotărârea nr.201. Aprobarea depunerii unui proiect, finantat prin Programul Operational Regional 

2014-2020, în vederea reabilitării si dotării imobilului din str. Mihail Moxa nr. 5-7, corp B. 

Hotărârea nr.202. Aprobarea Regulamentului de functionare al Societătii Antreprenoriale 

Studentesti a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.203. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vară Bucharest 

Summer University XIII, desfăsurată în perioada 13 -27 august 2017. 

Hotărârea nr.204. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vară ,,Scoala de 

arta vinului de la Jidvei". 

Hotărârea nr.205. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vară 

,,Antreprenoriat si Limba Germană". 

Hotărârea nr.206. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vară 

,,Antreprenoriat si Limba Franceză". 

Hotărârea nr.207. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vară ,,How to manage change 

– Challenges of globalization". 

Hotărârea nr.208. Validarea alegerilor reprezentantilor studentilor în Senatul ASE. 

Hotărârea nr.209. Informarea Senatului privind plângerea administrativă înregistrată la Secretariatul 

Senatului cu nr. 134/16.11.2017. 

 

Presedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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