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Hotărârea nr. 19/05.02.2020 

cu privire la aprobarea 

Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan de către consiliul 
facultății 

 
 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 16/30.01.2020 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan 
de către consiliul facultății; 

În baza art. 213 alin. 2 lit. h din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată, a art. 
38 alin. 36 din Carta Academiei de Studii Economice din București, a art. 3 alin. 36 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a hotărârii Senatului nr. 
8/22.01.2020; 

 Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan de către consiliul 
facultății, 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. 19/05.02.2020 

 

METODOLOGIE PENTRU AVIZAREA CANDIDAŢILOR LA FUNCŢIA DE DECAN 
DE CĂTRE CONSILIUL FACULTĂŢII 

 

Art. 1 Avizarea candidaturilor pentru decani se realizează de către consiliile facultăților. 

Art. 2 La concurs pot participa cadre didactice și de cercetare din cadrul universității sau din orice 
facultate de profil din țară ori din străinătate. 

Art. 3 Candidații depun, în formă fizică și electronică, la Registratura Academiei de Studii 
Economice din București, o declarație de candidatură însoțită de un curriculum vitae, o listă de 
lucrări și un program managerial privind consolidarea și dezvoltarea facultății în perioada 2020-
2024, cu cel puțin 3 zile înainte de ședința consiliului facultății în care urmează să fie avizate 
candidaturile. 

Art. 4 Candidaturile și documentele însoțitoare vor fi publicate pe pagina web a Academiei de 
Studii Economice din București, într-o secțiune dedicată alegerilor universitare. 

Art. 5 (1) Ședința consiliului facultății pentru avizarea candidaților pentru funcția de decan al 
facultății se desfășoară în condițiile prezenței a două treimi din membrii consiliului.  

(2) Ședința de avizare a candidaturilor la funcția de decan al facultății este condusă de decanul de 
vârstă al consiliului, care nu candidează la funcția de decan al facultății. 

(3) Pentru buna desfășurare a procesului de votare a candidaților la funcția de decan al facultății se 
alege prin vot deschis o comisie de numărare a voturilor formată din 3 membri (două cadre didactice 
și un student).  

(4) După numărarea voturilor exprimate, comisia întocmește un proces verbal pe care îl va preda 
Biroului electoral al ASE împreună cu buletinele de vot. 

Art. 6 Audierile se fac în ordine alfabetică. După prezentarea succintă a programului managerial, 
fiecare candidat la funcția de decan răspunde la întrebările membrilor consiliului. Candidații la 
funcția de decan nu pot adresa întrebări. 

Art. 7 După încheierea audierilor, se trece la votul pentru avizarea candidaturilor. Votul este direct 
și secret. Buletinul de vot conține numele și prenumele candidaților, în ordine alfabetică și opțiunea 
de vot: DA/NU. Pentru fiecare candidat se exprimă o singură opțiune. Nerespectarea acestei reguli 
conduce la anularea votului pentru respectivul candidat. 

Art. 8 Sunt avizați pentru a participa la concursul public candidații care au obținut cel puțin jumătate 
plus unu din voturile celor prezenți. 

Art. 9 Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați. În caz contrar, pentru 
locurile neocupate prin avizare, procedura se reia integral. 

Art. 10 Avizarea candidaturilor se face de către consiliul facultății în conformitate cu calendarul de 
concurs stabilit de către rector. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din 
București din 05 februarie 2020 și intră în vigoare la data aprobării. 

 

Președinte Senat,      Rector, 

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


