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Hotărârea nr. 174/23.09.2020 

cu privire la aprobarea 

Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii 
universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu 

frecvență redusă 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 385/16.09.2020 cu privire la înaintarea către Senatul ASE 
a Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de doctorat, 
organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct. 19 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii 
universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 



Anexa la HS nr. 174/23.09.2020 
 

GRAFICUL	ACTIVITĂȚILOR		
pentru	anul	universitar	2020	–	2021	

la	programele	de	studii	universitare	de	doctorat,	
organizate	la	forma	de	învățământ	cu	frecvenţă	și	cu	frecvenţă	redusă	

	

Data	 Anul	I	 Anul	II	 Anul	III		 Data		

L 28.09.2020 DESCHIDEREA	FESTIVĂ	A	ANULUI	UNIVERSITAR			 L 28.09.2020 

Ma 29.09.2020 
 

Pregătire individuală și 
elaborarea PID-ului/ 

participare la seminarii 
științifice 1 

(3 săptămâni) 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice 

(12 săptămâni) 
(Zile libere: Luni, 30.11.2020, 

Sfântul Andrei și Marți, 
01.12.2020, Ziua Națională a 

României) 

Pregătire individuală și 
de elaborare a 

raportului de progres al 
cercetării/ 

Documentare, cercetare 
și valorificare prin 

publicarea în reviste de 
prestigiu / participare la 

seminarii științifice 
(12 săptămâni) 

(Zile libere: Luni, 
30.11.2020, Sfântul 

Andrei și Marți, 
01.12.2020, Ziua 

Națională a României) 

Ma 29.09.2020 

D 18.10.2020 D 18.10.2020 

L 19.10.2020 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu/ 

participare la seminarii 
științifice 

(9 săptămâni) 
(Zile libere: Luni, 30.11.2020, 

Sfântul Andrei și Marți, 
01.12.2020, Ziua Națională a 

României) 

L 19.10.2019 

D 20.12.2020 D 20.12.2020 

L 21.12.2020 
Vacanță	de	iarnă	(3 săptămâni)	

L 21.12.2020 
D 10.01.2021 D 10.01.2021 

L 11.01.2021 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu/ 

participare la seminarii 
științifice și cursuri  

 (5 săptămâni) 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice și cursuri  

 (5 săptămâni)	

Pregătire individuală și 
de elaborare a 

raportului de progres al 
cercetării/ 

Documentare, cercetare 
și valorificare prin 

publicarea în reviste de 
prestigiu / participare la 

seminarii științifice și 
cursuri  

 (5 săptămâni)	

L 11.01.2021 

D 14.02.2021 D 14.02.2021 

L 15.02.2021 
Vacanță	după	semestrul	I (1săptămână) 

L 15.02.2021 
D 21.02.2021 D 21.02.2021 

L 22.02.2021 
Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice 

(9 săptămâni) 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice 

(9 săptămâni) 

Pregătire individuală și 
de elaborare a 

raportului de progres al 
cercetării/ 

Documentare, cercetare 
și valorificare prin 

publicarea în reviste de 
prestigiu / participare la 

seminarii științifice 
(9 săptămâni) 

L 22.02.2021 

D 25.04.2021 D 25.04.2021 

                                                 
1 Nota: Data de 18.10.2020 reprezintă termenul până la care studentul doctorand va depune PID-ul semnat la Şcoala doctorală. PID-ul va fi depus 
ulterior la Biroul CSUD, semnat de către conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare şi de directorul şcolii doctorale, până la data de 
30.10.2020 



L 26.04.2021 	
Vacanță	de	Paști (4 zile ) 

L 26.04.2021 

J 29.04.2021 J 29.04.2021 

Data	 Anul	I	 Anul	II	 Anul	III		 Data		

V 30.04.2021 Zi	liberă:	Vineri,	30	aprilie	2021	–	Vinerea	Mare V 30.04.2021 

L 03.05.2021 

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice 

(2 săptămâni) 
 
	

Zile	libere: Luni, 03 Mai - A 
doua zi de Paști, Marți, 04 Mai - 

a treia zi de Paști, Marți)  

Pregătire individuală și de 
elaborare a raportului de 

progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și 

valorificare prin publicarea în 
reviste de prestigiu / 

participare la seminarii 
științifice 

(2 săptămâni) 
 
 

Zile libere: Luni, 03 Mai - A 
doua zi de Paști, Marți, 04 Mai 

- a treia zi de Paști, Marți 
 

Pregătire individuală și 
de elaborare a 

raportului de progres al 
cercetării/ 

Documentare, cercetare 
și valorificare prin 

publicarea în reviste de 
prestigiu / participare la 

seminarii științifice 
(2 săptămâni) 

 
Zile libere: Luni, 03 Mai 

- A doua zi de Paști, 
Marți, 04 Mai - a treia zi 

de Paști, Marți  

L 03.05.2021 

D 16.05.2021 D 16.05.2021 

L 17.05.2021 

Depunerea online si fizic a 
rapoartelor de progres al 

cercetării, cu avizul 
conducătorului științific  

(3 săptămâni)  
 

Zile	libere:	01 Iunie - Ziua 
Copilului)	

Depunerea online si fizic a 
rapoartelor de progres al 

cercetării, cu avizul 
conducătorului științific  

(3 săptămâni)  
	

Zile libere: 01 Iunie - Ziua 
Copilului) 

Depunerea online si fizic 
a rapoartelor de progres 

al cercetării, cu avizul 
conducătorului științific 

(3 săptămâni)  
 

Zile libere: 01 Iunie - 
Ziua Copilului)	

L 17.05.2021 

V 04.06.2021 V 04.06.2021 

L 07.06.2021 
Evaluarea online și orală a 
rapoartelor de progres al 

cercetării 
(2 săptămâni)  

Evaluarea online și orală a 
rapoartelor de progres al 

cercetării  
(2 săptămâni) 

Evaluarea online și orală 
a rapoartelor de progres 

al cercetării  
(2 săptămâni) 

L 07.06.2021 

V 18.06.2021 V 18.06.2021 

L 21.06.2021 

Pregătire 
sesiune de 
reevaluare 
rapoarte de 

progres 
(2 săptămâni) 

 
Zi liberă: Luni, 

21 Iunie – a 
doua zi de 

Rusalii 

Pregătire 
individuală și 
de elaborare 
a raportului 
de progres al 
cercetării/ 
Documentare, 
cercetare și 
valorificare 
prin 
publicarea în 
reviste de 
prestigiu/ 
participare la 
seminarii 
științifice 

Pregătire 
sesiune de 
reevaluare 
rapoarte de 

progres 
(2 săptămâni)

 
Zi liberă: 

Luni, 21 Iunie 
– a doua zi de 

Rusalii 

 
Pregătire 

individuală și 
de elaborare a 
raportului de 

progres al 
cercetării/ 

Documentare, 
cercetare și 
valorificare 

prin 
publicarea în 

reviste de 
prestigiu/ 

participare la 
seminarii 
științifice 

Pregătire 
sesiune de 
reevaluare 
rapoarte 

de progres 
(2 

săptămâni) 
 

Zi liberă: 
Luni, 21 
Iunie – a 

doua zi de 
Rusalii 

 
Pregătire 
în vederea 
elaborării 
și 
susținerii 
tezei de 
doctorat  
 

L 21.06.2021 

D 04.07.2021 D 04.07.2021 

 
 
L 

 
 

05.07.2021 

Reevaluare 
rapoarte de 
progres al 
cercetării  

Reevaluare 
rapoarte de 
progres al 
cercetării 

Reevaluare 
rapoarte 

de progres 
al 

cercetării 

 
 

L 

 
 

05.07.2021 

D 11.07.2021 D 11.07.2021 

L 12.07.2021 
Vacanță	de	vară		

L 12.07.2021 
V 24.09.2021 V 24.09.2021 

 
Președinte Senat,     Rector, 

Prof.univ.dr. Dumitru MIRON   Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 


