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Hotărârea nr. 60/02.04.2020 
cu privire la validarea 

rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de decani ai facultăților din 
cadrul Academiei de Studii Economice din București 

 
În baza rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de decani ai facultăților de Administrarea 
Afacerilor, cu predare în limbi străine și Economie Teoretică și Aplicată din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București; 

În conformitate cu prevederile art. 211, alin. 4 și ale art. 213 alin. 2 lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, modificată și completată, ale art. 38 alin. 12, ale art. 49 alin. 5 și ale art. 53 alin. 2 din Carta 
Academiei de Studii Economice din București, ale art. 3 alin. 12 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. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de decani, după cum urmează: 

Nr. 
crt. Facultatea Nume și prenume candidat admis 

pentru ocuparea funcției de decan 
1.  Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Conf. univ. dr. Stamule Tănase 
2.  Economie Teoretică și Aplicată Conf. univ. dr. Piroșcă Grigore Ioan 

 

Art. 2. Senatul a luat act de faptul că la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 
concursul pentru ocuparea funcției de decan nu a fost organizat,  având în vedere lipsa de cvorum 
la ședința Consiliului Facultății, urmând ca domnul prof. univ. dr. Marian Dârdală să exercite, 
începând cu 4 aprilie 2020, funcția de decan interimar al Facultății de Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică, până la organizarea concursului și numirea pe funcție a noului decan.  

Art. 3. Rectorul Academiei de Studii Economice din București 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 


