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Hotărâri ale Ședinței Senatului din data de 09.05.2018 

 

Hotărârea nr.67. Aprobarea Comisiilor de concurs și contestații pentru posturile didactice scoase la concurs 

în semestrul II, anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.68. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.69. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.70. Aprobarea notei de fundamentare referitoare la îndreptarea neconcordanțelor din actele de 

studii emise de A.S.E. în perioada 1994-2008. 

Hotărârea nr.71. Aprobarea Repartizării locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru școlile doctorale din 

cadrul ASE pentru anul universitar 2018 - 2019. 

Hotărârea nr.72. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor 

pentru doamna Dima Mihaela Alina. 

Hotărârea nr.73. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru 

domnul Ceptureanu Eduard Gabriel. 

Hotărârea nr.74. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și Afaceri 

Internaționale pentru domnul Mușetescu Radu Cristian. 

Hotărârea nr.75. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și Afaceri 

Internaționale pentru doamna Belu Mihaela Gabriela. 

Hotărârea nr.76. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. 

dr. Cristiana Cristureanu. 

Hotărârea nr.77. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 

ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Hotărârea nr.78. Aprobarea modificării Metodologiei de menținere a calității de titular în învățământ de către 

cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare. 

Hotărârea nr.79. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară 

a anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.80. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calității de senator. 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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