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Hotărâri ale Ședinței Senatului din data de 31.07.2018 

Hotărârea nr.128. Respingerea solicitării de amânare a deciziei privind aprobarea Raportului asupra 

concursului didactic pentru ocuparea postului de lector universitar, poziția 29 din Statul de Funcții al 

departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor. 

Hotărârea nr.129. Respingerea solicitării de amânare a deciziei privind aprobarea Raportului asupra 

concursului didactic pentru ocuparea postului de lector universitar, poziția 28 din Statul de Funcții al 

departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor. 

Hotărârea nr.130. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul II al anului 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.131. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licență. 

Hotărârea nr.132. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat. 

Hotărârea nr.133. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la 

programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecventă si cu frecventă 

redusă. 

Hotărârea nr.134. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la 

programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distantă. 

Hotărârea nr.135. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la 

programele de studii universitare de masterat. 

Hotărârea nr.136. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în cadrul programului 

postuniversitar „Management strategic al ospitalității”. 

Hotărârea nr.137. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din 

Bucuresti pentru distribuția numărului de locuri scoase la concurs pentru programele de studii universitare de 

licență, masterat si doctorat, sesiunea septembrie 2018. 

Hotărârea nr.138. Validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea directorului scolii doctorale 

Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.139. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri 

Internaționale pentru doamna Giurgiu Adriana. 

Hotărârea nr.140. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri 

Internaționale pentru doamna Vancea Diane Paula Corina. 

Hotărârea nr.141. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor 

pentru doamna Condrea Elena. 

Hotărârea nr.142. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru 

doamna Sobolevschi David Maria-Iulia. 

Hotărârea nr.143. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri 

Internaționale pentru domnul Lupu Radu. 
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Hotărârea nr.144. Aprobarea transferului doamnei Mihaela Muntean din cadrul Scolii doctorale Informatică 

Economică (Academia de Studii Economice din București) la Școala doctorală Economie si Administrarea 

Afacerilor (Universitatea de Vest din Timișoara). 

Hotărârea nr.145. Aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea programelor postdoctorale 

de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.146. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea admiterii la programele 

postdoctorale de cercetare avansată. 

Hotărârea nr.147. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în învățământ, în anul universitar 

2018-2019, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate. 

Hotărârea nr.148. Aprobarea scoaterii din evidentă a creanțelor Academiei de Studii Economice fată de 

următorii debitori: S.C. Eurocont Expert and Audit Group S.R.l., S.C. World Compass S.R.L., S.C. Perfect 

Tour S.R.L., S.C. Lupi International S.R.L. 

Hotărârea nr.149. Aprobarea Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic 

de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.150. Aprobarea Metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic 

auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.151. Aprobarea modificării si completării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în 

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

Hotărârea nr.152. Aprobarea modificării si completării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în 

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

Hotărârea nr.153. Aprobarea Metodologiei privind acordarea salariilor diferențiate personalului din 

Academia de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.154. Aprobarea modificării si completării Regulamentului de Organizare si Funcționare ASE 

(ROF) si a Structurii serviciilor de educație si cercetare. 

Hotărârea nr.155. Aprobarea scoaterii din funcțiune a clădirii (mijloc fix) din cadrul gestiunii imobil Nicolae 

Iorga. 

 

 

Presedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE       
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