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Hotărârea nr. 09/25.01.2023 

cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2023 și desemnarea 

responsabililor, pe domenii strategice 

 

Având în vedere Nota de fundamentare privind actualizarea procentului aferent cofinanțării ASE 

din București în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională – Competiția 2023 și Ordinul 

6453/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea 

instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum 

şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

Art. 1 Se aprobă inițierea de proiecte, cu o cofinanțare de maxim 50%, pentru anul 2023 și 

desemnarea responsabililor, pe domenii strategice, pentru depunerea de proiecte finanţate din 

Fondul pentru Dezvoltare Instituţională (FDI), astfel: 

Nr. 

crt. 

Domeniul strategic Responsabil 

1 Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea 

accesului la învățământul superior 

Lect. Univ. dr. Ioan Radu PETRARIU 

2 Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv 

proiecte privitoare la consilierea și orientarea în carieră)  
Conf. univ. dr. Camelia STĂICULESCU 

3 Internaţionalizarea învăţământului superior din România Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU 

4 Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice 

universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor 

infrastructuri de susținere a activităților didactice similare bazelor de 

practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea 

studenților  

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 

5  Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești 

(SAS) din cadrul universităților 

Asist. univ. dr. Robert BUMBAC 

6  Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării 

deontologiei și eticii academice 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

7 Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din 

universități  

Prof. univ. dr. Margareta Stela 

FLORESCU 

 

Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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ERATĂ 

 

La HCA nr.09/25.01.2023 privind aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2023 și 

desemnarea responsabililor, pe domenii strategice, 

Având în vedere eroarea materială aparută în HCA nr. 09/25.01.2023, se procedează la 

corectarea acesteia astfel: 

 

În loc de: 

Art.1 Anexă 

Nr. 

crt. 

Domeniul strategic Responsabil 

1 Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii 

sociale și sporirea accesului la învățământul superior 

Lect. univ. dr. Ioan Radu PETRARIU 

2 Domeniul 2: Internaţionalizarea învăţământului superior din 

România 

Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU 

3 Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor 

botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică 

și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice similare 

bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru 

instruirea studenților 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 

4 Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale 

studențești (SAS) din cadrul universităților 

Asist. univ. dr. Robert BUMBAC 

5 Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a 

respectării deontologiei și eticii academice 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

6 Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare 

din universități 

Prof. univ. dr. Margareta Stela 

FLORESCU 

7 Domeniul 7: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii 

consilierea și orientarea în carieră 
Conf. univ. dr. Camelia STĂICULESCU 

 

Se va citi: 

Art.1 Anexă 

Nr. 

crt. 

Domeniul strategic Responsabil 

1 Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii 

sociale și sporirea accesului la învățământul superior 

Conf. univ. dr. Camelia STĂICULESCU 

 

2 Domeniul 2: Internaţionalizarea învăţământului superior din 

România 

Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU 

3 Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor 

botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică 

și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice similare 

bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru 

instruirea studenților 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 

4 Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale Asist. univ. dr. Robert BUMBAC 
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studențești (SAS) din cadrul universităților 

5 Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a 

respectării deontologiei și eticii academice 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

6 Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare 

din universități 

Prof. univ. dr. Margareta Stela 

FLORESCU 

7 Domeniul 7: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii 

consilierea și orientarea în carieră 
Lect. univ. dr. Ioan Radu PETRARIU 

 

HCA, însoțită de erată, se va transmite persoanelor prevazute în anexă. 

 

                       RECTOR, 

       Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

                                                                                                              PRORECTOR, 

                                                                                   Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 

 

 

 

 

 


