Academia de Studii Economice din București
Consiliul de Administrație
Hotărârea nr. 122/22.07.2015
cu privire la aprobarea
introducerii şi validării în sistem a notelor la disciplina Matematică, pentru
cele 3 serii de anul I și pentru studenţii restanțieri din anul II, de la
programele de studii universitare de licență, Facultatea Management
Având în vedere sesizarea nr. 7953/21.07.2015 emisă de către directorul departamentului de
Matematici Aplicate, sesizarea nr. 7988/22.07.2015 emisă de către decanul Facultății de
Management, sesizări și corespondențe atât din partea unor cadre didactice cât și din partea
unor studenți din cadrul facultății de Management cu privire la conduita profesională a lect.
univ. dr. Sibiceanu Mariana, referitor la depășirea termenului de introduce și validare în
sistemul SIMUR a notelor la disciplina Matematică, pentru studenții din anul I și pentru
studenţii restanțieri din anul II de la Facultatea de Management, licență,
În baza art. 211 alin.6, art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și
completată precum și art. 41 alin. 3 și art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din
București,
Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște
Art. 1. Se aprobă introducerea şi validarea, în SIMUR, a notelor la disciplina Matematică,
pentru seriile A, B și C, anul I, și pentru studenții restanțieri din anul II, program de studii
universitare de licență, Facultatea de Management, precum şi semnarea cataloagelor, de către:
 Lect. univ. dr. Șerban Florentin – președinte;
 Prof. univ. dr. Agapie Alexandru;
 Prof. univ. dr. Toma Aida.
Art. 2. Se intrunește comisia de etica în vederea demarării unei analize privind corectitudinea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu de către doamna lect. univ. dr. Sibiceanu Mariana.
Art. 3. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ va transmite o notificare prin care i se va
pune în vedere să depuna tezele studenților de anul I, seria B, Facultatea de Management, la
secretariatul facultății și să formuleze explicații cu privire la depășirea termenului de
introduceare în sistemul SIMUR a notelor.
Art. 4. Comisia de examen, Comisia de Etica și Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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