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ERATA din 27.04.2018 

 

 

la Hotărârea Senatului nr. 39/28.03.2018 cu privire la aprobarea solicitărilor privind susținerea de 

activități didactice la alte universități, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018, conform 

Eratei Consiliului de Administrație din 19.04.2018, la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

71/14.03.2018 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitărilor privind 

susținerea de activități didactice la alte universități, pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 

 

Îndreptarea erorii materiale existente la Hotărârea Senatului nr. 39/28.03.2018, art.1 alin. (1), lit. b), 

unde, în loc de:  

 

 ”- asist. univ. dr. Rusu Olivia Cristina - în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 

program de licență” 

 

Se va citi: 

 ”- asist. univ. dr. Rusu Olivia Cristina - în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași 

program de licență”. 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NÃSTASE         

      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Hotărârea nr. 39/28.03.2018 

cu privire la aprobarea  

solicitărilor privind susținerea de activități didactice la alte universități, pentru 
semestrul II al anului universitar 2017-2018 

 

În temeiul Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 71/14.03.2018 și nr. 105/27.03.2018 cu privire la 
înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitărilor privind susținerea de activități didactice 
la alte universități, pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018; 

În conformitate cu prevederile art. 288 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi 
completată, a art. 39 alin. 26 din Carta ASE, a art. 22 alin. 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. (1) Aprobarea solicitărilor formulate de următoarele cadre didactice privind susținerea de activități 
didactice la alte universități, în semestrul II, anul universitar 2017-2018: 

a) prof. univ. dr. Cace Corina – în cadrul Universității din București, Facultatea de Jurnalism și 
Științele Comunicării, programul de masterat Managementul instituțiilor mass media; 

b) asist. univ. dr. Rusu Olivia Cristina – în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
program de licență; 

c) prof. univ. dr. Dobrea Cătălin Răzvan – în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
din București, programul postuniversitar Managementul strategic al afacerilor interne; 

d) prof. univ. dr. Năstase Marian – în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din 

București, programul postuniversitar Managementul strategic al afacerilor interne. 

Art. 2. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
Preşedinte Senat,  
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
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