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Hotărârea nr. 40/09.03.2016 

cu privire la aprobarea 

Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan 

 

 

 
Având în vedere hotărârea Senatului nr. 35/02.03.2016 privind numirea comisiei speciale a Senatului 

pentru elaborarea Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan, conform art. 211 

alin. 4 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată; 

În baza art. 213 alin. 2 lit. h din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată, a art. 

36 alin. 6 și art. 39 din Carta Academiei de Studii Economice din București, precum și a hotărârii 

Senatului nr. 10/20.01.2016; 

 Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru avizarea candidaților la funcția de decan, 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. Pavel NÃSTASE  

 

Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ  

Gabriel Cristian RĂDUINEA 
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METODOLOGIE PENTRU AVIZAREA CANDIDAŢILOR LA FUNCŢIA DE DECAN  

 

Art. 1 Avizarea candidaturilor pentru decani se realizează de către consiliile facultăţilor. 

Art. 2 La concurs pot participa cadre didactice şi de cercetare din cadrul universităţii sau din orice 

facultate de profil din ţară ori din străinătate. 

Art. 3 Candidaţii depun la Registratura Academiei de Studii Economice din Bucureşti, o declaraţie 

de candidatură însoţită de un curriculum vitae, o de listă de lucrări şi un program managerial privind 

evoluţia facultăţii în perioada 2016-2020, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa consiliului facultăţii în 

care sunt avizate candidaturile. 

Art. 4 Candidaturile şi documentele însoţitoare vor fi publicate pe pagina web a Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, într-o secţiune dedicată. 

Art. 5 Şedinţa consiliului facultății pentru avizarea decanilor se desfăşoară doar în condiţiile prezenţei 

a două treimi din membrii consiliului nou ales. Aceasta este condusă de decanul de vârstă al 

consiliului, care nu candidează la funcţia de decan al facultăţii. 

Art. 6 Audierile se fac în ordine alfabetică. După prezentarea succintă a programului managerial, 

fiecare candidat la funcţia de decan răspunde la întrebările membrilor consiliului. Candidaţii la funcţia 

de decan nu pot adresa întrebări. 

Art. 7 După încheierea audierilor, se trece la votul pentru avizarea candidaturilor. Votul este direct şi 

secret. Buletinul de vot conţine numele şi prenumele candidaţilor, în ordine alfabetică şi opţiunea de 

vot: DA / NU. Pentru fiecare candidat se exprimă o singură opţiune. Nerespectarea acestei reguli 

conduce la anularea votului pentru respectivul candidat. 

Art. 8 Sunt avizaţi pentru a participa la concursul public candidaţii care au obţinut cel puţin jumătate 

plus unu din voturile celor prezenţi. 

Art. 9 Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. În caz contrar, pentru locurile 

neocupate prin avizare, procedura se reia integral. 

Art. 10 Avizarea candidaturilor se face de către consiliul facultăţii în conformitate cu calendarul de 

concurs anexat la prezenta Metodologie. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului din 09 martie 2016 şi intră în vigoare la 

data aprobării. 

 

Preşedinte Senat, 

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE 
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Anexa  

 

 

Calendarul de concurs pentru ocuparea funcțiilor de decani – 2016 

 
 

10 – 17.03.2016 
Depunerea candidaturilor la Registratura ASE, în intervalul orar (luni – joi 800 – 

1600, vineri 800 – 1330)  

18.03.2016 
Verificarea candidaturilor de către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ şi 

afişarea lor pe site-ul ASE 

24 – 25.03.2016 Avizarea candidaturilor de către consiliile facultăţilor 

25.03.2016 
Transmiterea proceselor verbale ale consiliilor facultăţilor către Rector și 

programarea audierilor 

25 – 28.03.2016 Audierea candidaților de către comisia de concurs 

28.03.2016 Publicarea rezultatelor pe site-ul ASE 

29.03.2016 Depunerea contestațiilor la Registratură, între orele 800 – 1600 

29.03.2016 Soluționarea contestațiilor 

30.03.2016 Validarea decanilor de către Senat 

 

 

 

Preşedinte Senat, 

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE 

 


