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Hotărârea nr. 183/23.09.2020 

cu privire la validarea 

rezultatelor alegerilor de la nivelul departamentelor din cadrul Academiei de 
Studii Economice din București 

 

În baza Raportului Biroului Electoral al ASE nr. 116/22.09.2020 privind alegerile de la nivelul 
departamentelor; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
modificată și completată, ale art. 6 lit. m) din Metodologia de desfășurare a alegerilor universitare 2019-
2020, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE și ale art. 3 pct.36 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 alegerilor de la nivelul departamentelor din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București, 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 
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RAPORT 
 

al Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București 
referitor la alegerile de la nivelul departamentelor 

 
 În conformitate cu prevederile Art. 6, litera m) din Metodologia de desfășurare a alegerilor 
universitare 2019-2020, aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr. 186/25.09.2019, Biroul Electoral 
al Academiei de Studii Economice din București a realizat prezentul Raport, pe care îl înaintează 
Senatului ASE în vederea validării rezultatului alegerilor.  
 
 În perioada 14 - 18.09.2020, au fost depuse candidaturile pentru funcția de director de 
departament (a se vedea lista în Anexa 1), respectiv pentru cea de membru în consiliul 
departamentului (a se vedea lista în Anexa 2). 
  

Candidaturile pentru funcția de director de departament s-au anunțat public la sediul 
departamentelor și prin afișare pe pagina de internet a universității, la secțiunea dedicată alegerilor 
universitare, în timp ce candidaturile pentru funcția de membru în consiliul departamentului s-au 
anunțat prin înregistrarea pe lista de candidați de la secretariatele departamentelor.  
 

Ședințele de alegeri s-au desfășurat în perioada 21-22 septembrie 2020, planificarea acestora 
fiind prezentată în Anexa 3. 
 

Documentele ședinței de alegeri, respectiv procesul verbal și buletinele de vot, s-au depus la 
Biroul Electoral al ASE în perioada 21-22 septembrie, constatându-se îndeplinirea cerinței de cvorum 
(a se vedea Anexa 4), prezența fiind de peste 96% în toate cazurile (față de 2/3 cât prevede 
Metodologia de desfășurare a alegerilor universitare 2019-2020). 

 
Centralizarea voturilor exprimate, având la bază informațiile incluse în procesele verbale ale 

ședințelor de alegeri la nivelul tuturor celor 3 departamente sunt prezentate pentru funcția de director 
de departament în Anexa 5, în timp ce pentru funcția de membru al consiliului departamentului în 
Anexa 6. 
 
     Rezultate finale ale alegerilor la nivelul departamentelor sunt prezentate sintetic în tabelul 
următor. 
 

Departamentul 
Director departament Membri în consiliul 

departamentului

Administrarea Afacerilor - 
UNESCO 

Conf. univ. dr. Bogdan Anca 
Lect. Univ. Dr. Busu Mihail 

Turism și Geografie Prof. univ. dr. Popescu Delia 
 

Analiză și Evaluare Economico-
Financiară 

Prof. univ. dr. Petcu Monica Aureliana 
 

Prof. univ. dr. Anghel Ion 
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