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Hotărâri ale Sedintei Senatului din data de 28.03.2018 

Hotărârea nr.29. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti 

privind starea universitătii – anul 2017. 

Hotărârea nr.30. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia 

patrimonială pe bază de bilant la finele anului 2017. 

Hotărârea nr.31. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 

2017. 

Hotărârea nr.32. Aprobarea modificării si completării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în 

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

Hotărârea nr.33. Aprobarea modificării si completării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.34. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului propriu pentru situatii 

de urgentă al Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.35. Aprobarea modificării si completării Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licentă si masterat. 

Hotărârea nr.36. Aprobarea completării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licentă. 

Hotărârea nr.37. Aprobarea completării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr.38. Aprobarea încadrării în domeniul Management a unui program de masterat propus a fi 

organizat în cadrul Facultătii de Management. 

Hotărârea nr.39. Aprobarea solicitărilor privind sustinerea de activităti didactice la alte universităti, pentru 

semestrul II al anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.40. Aprobarea dobândirii calitătii de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de 

Management a domnului Curteanu Doru. 

Hotărârea nr.41. 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.42. Aprobarea modificării Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la 

programele de studii universitare de masterat. 

Hotărârea nr.43. 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. 

Hotărârea nr.44. Aprobarea validării calificărilor si introducerea în RNCIS a programelor de studii 

universitare de masterat aferente calificărilor. 

Hotărârea nr.45. Aprobarea îndreptării unei erori materiale din planurile de învătământ. 
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Hotărârea nr.46. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.47. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în căminele Academiei de Studii 

Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.48. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru 

doamna Nen Madlena. 

Hotărârea nr.49. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Hotărârea nr.50. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii din Bucuresti.  

Hotărârea nr.51. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti. 

Hotărârea nr.52. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii Politehnica din Bucuresti. 

Hotărârea nr.53. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Hotărârea nr.54. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti. 

Hotărârea nr.55. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Vest din Timisoara. 

Hotărârea nr.56. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. 

Hotărârea nr.57. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii Nationale de Artă Teatrală si Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucuresti. 

Hotărârea nr.58. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti. 

Hotărârea nr.59. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi. 

Hotărârea nr.60. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Medicină si Farmacie din Craiova. 

Hotărârea nr.61. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures. 

Hotărârea nr.62. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii Nationale de Muzică din Bucuresti. 

Hotărârea nr.63. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Autoritătii pentru Supraveghere Financiară. 
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Hotărârea nr.64. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii din Petrosani. 

Hotărârea nr.65. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Universitătii „Transilvania” din Brasov. 

Hotărârea nr.66. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. 

 

 

 

 

Presedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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