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Hotărârea nr. 13/10.02.2016 

cu privire la validarea 

rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 18 - 27 ianuarie 2016 pentru 

ocuparea locurilor vacante din cadrul senatului universitar și pentru consiliile a 

patru facultăți 

 

În baza Informării Biroului Electoral al ASE privind alegerile la nivelul senatului și facultăților pentru 

mandatul 2016 – 2020, alegeri desfășurate în perioada 18 – 27 ianuarie 2016 pentru locurile rămase 

neocupate; 

Conform art. 13 alin. 3 și a art. 18 alin. 3 din Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare 2015-

2016;  

Având în vedere Declarația Domnului Prof. univ. dr. Pavel Năstase nr. 1/22.01.2016 de suspendare din 

funcția de Președinte al Senatului ASE și Actul de delegare nr. 2/22.01.2016 prin care Doamna Prof. 

univ. dr. Mariana Nicolae este împuternicită să exercite interimar funcția de Președinte Senat pentru 

perioada 22.01.2016 – 05.03.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Validarea rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 18-27 ianuarie 2016 pentru ocuparea 

locurilor vacante din cadrul senatului universitar și pentru consiliile a patru facultăți, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele interimar al Senatului, Președintele Biroului Electoral și Decanii facultăților vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Președinte interimar Senat,  

Prof. univ. dr. Mariana NICOLAE 

Avizat pentru legalitate,  

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 
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 R A P O R T 
privind Alegerile derulate în 27 ianuarie 2016 

 

 

Ca urmare a Hotărârii Senatului ASE – privind desfăşurarea alegerilor pentru  

ocuparea locurilor vacante din cadrul senatului universitar şi pentru consiliile a patru 

facultăţi – în perioada 18-27 ianuarie 2016 s-au derulat activităţile prevăzute, astfel: 

- pentru cele 3 locuri vacante la Senat şi 7 locuri pentru consiliile 

facultăţilor, s-au înscris 3 şi - respectiv - 9 candidaţi; 

- dosarele candidaţilor au fost avizate şi de membrii Biroului electoral 

ASE, în şedinţa din 25 ianuarie 2016; 

- după preluarea şi verificarea proceselor-verbale, întocmite de birourile 

electorale ale celor 5 Secţii de votare (ale facultăţilor) implicate, s-a 

constatat ocuparea locurilor vacante, doi candidaţi ramânând „în 

aşteptare”; 

- în 28 ianuarie 2016 – în ziua următoare alegerilor – membrii Biroului 

electoral ASE au avizat rezultatele (conform anexei ataşate), dispunându-

se afişarea acestora pe site-ul ASE.  

Pe parcursul derulării activităţilor, s-a constatat respectarea procedurilor, conform 

cerinţelor „Metodologiei de desfăşurare a alegerilor universitare 2015-2016”.  

Membrii Biroului electoral ASE şi ai birourilor celor cinci secţii de votare, 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 ianuarie 2016.   

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

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

 

28.01.2016 

     Preşedinte Birou Electoral ASE 

 

     Prof.univ.dr. Ion COCHINĂ  
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