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Hotărârea nr. 197/07.10.2019
cu privire la aprobarea
propunerii de modificare și completare a anexei la Hotărârea Senatului nr.
164/25.09.2019
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 398/03.10.2019 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de modificare și completare a anexei la Hotărârea nr. 164/25.09.2019 a
Senatului Universitar;
În conformitate cu art. 285 alin. 4 și 5 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi
completată, a art. 38 alin. 27 din Carta ASE, a art. 22 alin. 36 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 propunerii de alocare de activități didactice de seminarizare/laboratoare
următorilor doctoranzi din anul I, forma de finanțare buget, cu bursă, Școala doctorală
Informatică Economică, prin derogare de la dispozițiile art. 19 (1) lit. b) din Metodologia privind
întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din
București pentru anul universitar 2019-2020, cu condiția ca aceștia să fie specialiști în domeniu,
conform metodologiei:
a)
b)
c)
d)
e)

Drd. Ene Gabriela;
Drd. Arghir Denis Cătălin;
Drd. Vîlcea Alexandru Lucian;
Drd. Ciobanu Rareș Constantin;
Drd. Zaharia Alexis Valentin.

(2) Aprobarea completării listei doctoranzilor care vor desfășura activități didactice în cadrul
Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică, cu următorii doctoranzi:
a)
b)
c)
d)

Drd. Dumitrache Andreea, anul II, Cibernetică și Statistică Economică;
Drd. Ștefăneț Mădălina, anul II, Cibernetică și Statistică Economică;
Drd. Radu Irina Miruna, anul II, Informatică Economică;
Drd. Cornea Costel Cristian, anul III, Cibernetică și Statistică Economică.

(3) Aprobarea propunerii de corectare a unei erori materiale apărută în anexa la Hotărârea nr.
164/25.09.2019 a Senatului Universitar, pentru Facultatea de Cibernetică Statistică și Informatică
Economică, astfel: domnul Alexandru Coșer, specialist ING, va fi încadrat pe lista de cadre
didactice asociate și va fi eliminat de pe lista doctoranzilor care vor desfășura activități didactice.

(4) Aprobarea propunerii de completare a listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura
activități didactice în cadrul Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică, cu prof.
univ. dr. Fabrizio D'Ascenzo (pentru programul de masterat Administrarea afacerilor, cu predare
în limba engleză, organizat de FABIZ).
Art. 2. Aprobarea propunerii de corectare a unei erori materiale apărută în anexa la Hotărârea nr.
164/25.09.2019 a Senatului Universitar, pentru Facultatea de Management și Administrație
Publică, astfel:
a) în loc de Mihai Ștefania, se va citi Matei Ștefania, sociolog – în lista cadrelor didactice
asociate;
b) în loc de Găitan (Ioanei) Maria Luiza, an II se va citi Gătan (Ioanei) Maria Luiza, an II – în
lista doctoranzilor care vor desfășura activități didactice.
Art. 3. Aprobarea propunerii de completare a listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura
activități didactice în cadrul Facultății de Marketing, cu drd. Raluca Tița.
Art. 4. Anexele la Hotărârea nr. 164/25.09.2019 a Senatului Universitar cu privire la aprobarea cadrelor
didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii
Economice din București, în anul universitar 2019-2020, se modifică în conformitate cu
dispozițiile art. 1-3 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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