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Hotărâri ale Ședinței Senatului din data de 27.06.2018 

Hotărârea nr.84. Informarea Senatului privind încetarea calității de senator. 

Hotărârea nr.85. Aprobarea modificării Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul 

pregătitor pentru învățarea limbii române. 

Hotărârea nr.86. Aprobarea modificării Metodologiei de organizare si desfășurare a examenelor de absolvire 

a programelor de formare psihopedagogica nivel I si nivel II (cu frecventa si postuniversitar) la Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Hotărârea nr.87. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din 

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

Hotărârea nr.88. Aprobarea planurilor de învățământ si grilelor de competente aferente acestora, pentru 

programele de studii universitare de licență, promoția 2018 – 2021 si a planurilor de învățământ si grilelor de 

competente aferente acestuia, a anului pregătitor pentru învățarea limbii române, promoția 2018 – 2019. 

Hotărârea nr.89. Aprobarea planurilor de învățământ si grilelor de competente, pentru programele de studii 

universitare de masterat, promoția 2018 - 2020. 

Hotărârea nr.90. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de formare 

psihopedagogica nivel I (promoția 2018-2021) si nivel II (promoția 2018-2020) si pentru programele de 

formare psihopedagogica de nivel I si II (anul universitar 2018-2019), în regim postuniversitar. 

Hotărârea nr.91. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de 

licență, promoțiile 2016 – 2019 si 2017 – 2020. 

Hotărârea nr.92. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de 

masterat, promoția 2017 - 2019. 

Hotărârea nr.93. Aprobarea notei de fundamentare referitoare la recunoașterea actelor de studii emise 

absolvenților programelor de studii de licență organizate la forma de învățământ „la distanta”, care au fost 

înmatriculați si au promovat examenul de finalizare a studiilor de licență în perioada 1998-2008, în cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.94. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii 

universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecventa si cu frecventa redusa. 

Hotărârea nr.95. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii 

universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanta. 

Hotărârea nr.96. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr.97. Aprobarea Graficului de desfășurare a activităților la programele de studii postuniversitare 

de formare psihopedagogica si metodica, organizate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, nivelul I si II, pentru anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.98. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile 

universitare de licență. 
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Hotărârea nr.99. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr.100. Aprobarea modificării Regulamentului pentru activitatea didactica la programele de 

formare psihopedagogica. 

Hotărârea nr.101. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor 

postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua. 

Hotărârea nr.102. Aprobarea modificării Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele 

postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua. 

Hotărârea nr.103. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea, desfășurarea si finalizarea 

programelor de formare profesionala a adulților. 

Hotărârea nr.104. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare si funcționare pentru Centrul ID-IFR 

(învățământ la distanță – învățământ cu frecventa redusa). 

Hotărârea nr.105. Aprobarea modificării Metodologiei de înscriere la programele de formare profesionala a 

adulților. 

Hotărârea nr.106. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.107. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni – locuri de studii fără plata taxelor 

de școlarizare, dar cu bursa, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursa si cu taxa în lei, anul universitar 

2018-2019. 

Hotărârea nr.108. Aprobarea Raportului de autoevaluare a IOSUD – ASE pentru perioada 2017-2018. 

Hotărârea nr.109. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de 

studii universitare de doctorat, organizate la formele de învățământ cu frecventa si cu  frecventa redusa. 

Hotărârea nr.110. Aprobarea Repartizării numărului de locuri pentru românii de pretutindeni, pentru anul 

universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr.111. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de doctorat, 

promoția 2018 – 2021. 

Hotărârea nr.112. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru 

doamna Țurlea Carmen. 

Hotărârea nr.113. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul 

Stancu Alin. 

Hotărârea nr.114. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica 

pentru doamna Bologa Ana Ramona. 

Hotărârea nr.115. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica 

pentru domnul Bologa Razvan. 

Hotărârea nr.116. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica 

pentru doamna Dârdala Adriana Elena. 
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Hotărârea nr.117. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica 

Economica pentru doamna Dimian Gina Cristina. 

Hotărârea nr.118. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor 

pentru domnul Vasiliu Cristinel. 

Hotărârea nr.119. Validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea directorilor școlilor doctorale din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.120. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli si situația 

patrimoniala pe baza de bilanț pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018. 

Hotărârea nr.121. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajaților ASE si a 

personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2018 – 2019. 

Hotărârea nr.122. Aprobarea cererii absolventului Matei Nicolae Daniel privind susținerea examenului de 

licență la Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti. 

Hotărârea nr.123. Aprobarea cererii absolventei Vopsaroiu Delia Alexandra privind susținerea examenului 

de licență la Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti. 

Hotărârea nr.124. Validarea rezultatelor alegerilor parțiale desfășurate în 13 iunie 2018 pentru ocuparea 

locului vacant din cadrul Senatului universitar. 

Hotărârea nr.125. Aprobarea cererii absolventei Cojocaru Andreea Beatrice privind susținerea examenului 

de licență la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti. 
 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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