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Hotărârea nr. 11/20.01.2016 

cu privire la validarea  

rezultatelor alegerilor de la nivelul facultăților pentru mandatul 2016 - 2020 

 

În baza Informării Biroului Electoral al ASE nr. 181/17.12.2015 privind alegerile la nivelul facultăților 

pentru mandatul 2016 - 2020; 

Conform art. 13 alin. 3 din Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare 2015-2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Validarea rezultatelor alegerilor de la nivelul facultăților pentru mandatul 2016 - 2020, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Senatului, Președintele Biroului Electoral și Decanii facultăților vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Președinte Senat,  

 

Avizat pentru legalitate,  

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 

mailto:senat@ase.ro


BIROUL ELECTORAL A.S.E. BUCUREŞTI 

 

 

 

 R A P O R T 
privind Alegerile Consiliilor Facultăţilor şi membrilor Senatului ASE 

 

 

După preluarea Dosarelor de candidatură pentru Consiliile Facultăţilor şi Senatul 

ASE, în perioada 23-27 noiembrie 2015, reprezentanţii Biroului electoral ASE au 

verificat respectarea procedurii de depunerii a candidaturilor. 

În zilele de 26 şi 27 noiembrie 2015 membrii Biroului electoral ASE au constatat 

respectarea cerinţelor conform „Metodologiei de desfăşurare a alegerilor universitare 

2015-2016”. 

Au fost pregătite listele cu alegători pentru fiecare facultate, cât şi buletinele de 

vot, conform candidaturilor depuse. Constatându-se că la unele facultăţi numărul 

cadidaturilor pentru Consiliul Facultăţii, la categoria “cadre didactice de la alte 

facultăţi”, a fost mai mic decât numărul de locuri repartizate, s-a operat 

redistribuirea conform metodologiei. 

Astfel au fost redistribuite: 

a) 3 locuri la Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, câte 

unul la cele 3 departamente ale facultăţii (Informatică şi Cibernetică 

Economică; Matematici Aplicate; Statistică şi Econometrie); 

b) 2 locuri la Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, câte unul la 

următoarele 2 departamente ale facultăţii (Contabilitate şi Audit; 

Informatică de Gestiune); 

c) 2 locuri la Facultatea Economie Teoretică şi Aplicată, câte unul la 

următoarele 2 departamente ale facultăţii (Doctrine Economice şi 

Comunicare; Economie şi Politici Economice); 

d) 1 loc la Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, repartizat 

la Departamentul Finanţe. 

În ziua de 9 decembrie 2015 s-a derulat TURUL 1 privind Alegerile Consiliilor 

Facultăţilor şi membrilor Senatului ASE.  

Membrii Biroului electoral ASE au preluat şi verificat procesele verbale şi 

buletinele de vot, neidentificând-se disfuncţionalităţi la cele 11 secţii de votare. S-au 

afişat rezultatele primului tur de alegeri. 

Având în vedere că pe ultimul loc eligibil s-au clasat 2 sau 3 candidaţi, conform 

metodologiei, s-a desfăşurat şi TURUL 2, astfel: 



a) Pentru SENATUL ASE, la Facultatea Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune, pentru Departamentul Contabilitate şi Audit, au fost înscrişi pe 

buletinul de vot: Albu Cătălin Nicolae şi Ionaşcu Ion; 

b) Pentru CONSILIUL Facultăţii, la Facultatea Administrarea Afacerilor cu 

predare în limbi străine (FABIZ), pentru Departamentul UNESCO, au fost 

înscrişi pe buletinul de vot: Curmei Cătălin Valeriu; Dan Mihaela 

Cornelia; Vasilache Simona Nicoleta; 

c) Pentru CONSILIUL Facultăţii, la Facultatea de Marketing, la categoria 

“cadre didactice de la alte facultăţi”, au fost înscrişi pe buletinul de vot: 

Boldeanu Dana Maria; Dârdală Adriana Elena. 

Membrii Birourilor electorale ale secţiilor de votare ale facultăţilor nu au făcut 

precizări privind eventuale ”nereguli privind desfăşurarea alegerilor”, de care să aibă 

cunoştinţă.  

Menţionăm că la Biroul electoral ASE nu s-au primit „nici un fel de sesizări” 

privind alegerile derulate în luna decembrie 2015.   

Deasemenea, precizăm că nu au fost semnalate nereguli nici la adresa de e-mail 

biroulelectoral@ase.ro, creat şi utilizat pentru Biroul electoral ASE. 

Anexăm situaţia „Rezultate privind Alegerile Consiliilor Facultăţilor şi 

membrilor Senatului ASE”. 

 

16.12.2015 

     Preşedinte Birou Electoral ASE 

 

     Prof.univ.dr. Ion COCHINĂ  
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