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Hotărârea nr. 55/28.03.2020 

cu privire la aprobarea  

raportului comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector 
universitar poz. 23 din statul de funcțiuni al Departamentului de Drept 

 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 51/05.02.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a rapoartelor asupra concursurilor didactice organizate în semestrul I al 
anului universitar 2019-2020, pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată și pe perioadă 
nedeterminată; 

În baza Informării înaintate plenului Senatului de către BPS, care a aprobat Raportul de analiză a celor 
cuprinse în cele două Memorii depuse de către domnul Dumitru Ilie în legătură cu concursul pentru 
ocuparea postului didactic de lector universitar, poziția 23 din statul de funcții al Departamentului de 
Drept; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. l) și ale art. 297 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, modificată şi completată, ale art. 38 alin. 13 din Carta ASE, ale art. 3 alin. 13 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Senatului ASE, precum şi ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Se aprobă calificativul RESPINS propus în raportul comisiei de concurs și propunerea Consiliului 
Facultății de Contabilitate și Informatică de Gerstiune – să nu se ocupe postul - de lector 
universitar poz. 23 din statul de funcțiuni al Departamentului de Drept, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

Preşedinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 

 
 Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
 Consilier Juridic Elena GĂMAN 



 

 

Academia de Studii Economice din București          Anexa la HS nr. 55/28.03.2020 

 

Rezultatele concursurilor didactice organizate în semestrul I, anul universitar 2019-2020 

 

Nr. 
crt. 

Candidat Facultate Departament 

Poziție 
în 

Statul 
de 

funcții 

Funcție 
didactică 

Rezultat 
comisie 
concurs 

 
 

Calificativ 

Avizul 
Consiliului 
Facultății 

referitor la 
Raportul 

comisiei de 
concurs 

Avizul 
Consiliului de 
Administrație 

referitor la 
Raportul 

comisiei de 
concurs 

Hotărârea 
Senatului 

universitar cu 
privire la 
raportul 
asupra 

concursului 

1 Dumitru Ilie 
Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune 
Drept 23 

lector 
universitar 

Respins - 
Aviz 

favorabil 
Aviz favorabil  Se aprobă 

 

 

Președinte Senat,              Rector, 

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

 


