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Hotărârea nr. 124/29.06.2016
cu privire la validarea
membrilor aleși în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), conform
rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 17 - 23 Iunie 2016
În baza Raportului Biroului Electoral al ASE privind rezultatul alegerilor desfășurate în 22 Iunie 2016 a
membrilor în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), înregistrat la Secretariat Senat ASE cu nr.
29/23.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 37 din Carta ASE, a art. 15 din Metodologia de alegeri și
desemnare a membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD), a art. 22 alin. 51 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr.
10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Validarea membrilor aleși în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), conform
rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 17 - 23 Iunie 2016, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

Prof. univ. dr. Smeureanu Ion
Prof. univ. dr. Vintilă Georgeta
Prof. univ. dr. Bălan Carmen
Prof. univ. dr. Olaru Marieta

Art. 2. Președintele Biroului Electoral ASE și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA
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RAPORT
privind Alegerile derulate în 22 Iunie 2016
Ca urmare a Hotărârii Senatului ASE (nr.67/27.04.2016) – cu privire la aprobarea
Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studii universitare de
doctorat (CSUD) – în perioada 17-23 iunie 2016 s-au derulat activitățile prevăzute, astfel:
17 iunie 2016 – primirea listei finale a alegătorilor și lista celor 6 candidați desemnați de școlile doctorale – care îndeplinesc standardele minime și obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desfășurării alegerilor,
conform metodologiei aprobate; s-a procedat la publicarea anunțului corespunzător
pe site-ul ASE;
22 iunie 2016/9,20 – desemnarea, de către Biroul electoral ASE, a echipei care
asigură derularea activităților de votare și avizarea - de către Biroului electoral ASE ca observatori, a reprezentanților CSUD-ASE;
22 iunie 2016/9,45 – detalierea aspectelor privind modul concret al derulării
alegerilor, de către echipa Biroului electoral ASE, cu sprijinul observatorulu CSUDASE;
22 iunie 2016/10,00-12,00 – derularea alegerilor propriu-zise, cu prezentarea a 63
alegători;
22 iunie 2016/12,05-12,30 – deschiderea urnei de vot și numărarea voturilor valabile,
de către echipa Biroului electoral ASE, în prezența celor doi observatori, ca
reprezentanți CSUD-ASE;
primii trei candidați, după numărul de voturi cumulate, au fost: Smeureanu Ion (50
voturi PENTRU), Vintilă Georgeta (48 voturi PENTRU) și Bălan Carmen (42
voturi PENTRU); având în vedere că pe locul patru s-au clasat (cu câte 37 voturi
PENTRU) doi conducători de doctorat (Cojanu Valentin și Olaru Marieta), s-a
efectuat departajearea acestora „după cel mai mare indicator A = A1 + A2 +A3/C7”,
conform metodologiei;
s-au avizat rezultatele votului, dispunându-se afișarea acestora pe site-ul ASE, după
definitivarea departajării.
Conform „notei CSUD-ASE”, doamna prof.univ.dr. Olaru Marieta a fost desemnată

membru CSUD-ASE, având un punctaj superior.

Pe parcursul derulării activităților, s-a constatat respectarea procedurilor, conform cerințelor
„Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2015-2016” și „Metodologiei de
alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD)”.

Membrii Biroului electoral ASE și ai biroului secției de votare, nu au făcut precizări privind
eventuale ”nereguli privind desfășurarea alegerilor”, de care să aibă cunoștință.
Menționăm că la Biroul electoral ASE nu s-au primit „nici un fel de sesizări” privind
alegerile derulate în ziua de 22 iunie 2016.
Deasemenea, precizăm că nu au fost semnalate nereguli nici la adresa de e-mail
biroulelectoral@ase.ro, creat și utilizat pentru Biroul electoral ASE.
23.06.2016
Președinte Birou Electoral ASE
Prof.univ.dr. Ion COCHINĂ

REZULTATE
Alegeri membri CSUD-ASE
Numărul locurilor repartizate: 4
Candidaturi depuse:
Nr.
crt.

Nume, prenume, gradul didactic

1. SMEUREANU ION, Prof. Univ. Dr.

VINTILĂ GEORGETA,

Nr.Voturi
PENTRU
50

2. Prof. Univ. Dr.

48

3. BĂLAN CARMEN, Prof. Univ. Dr.

42

4. OLARU MARIETA, Prof. Univ. Dr.

37

5. COJANU VALENTIN, Prof. Univ. Dr.

37

RUXANDA GHEORGHE,
6. Prof. Univ. Dr.

30

Primii trei clasați au fost desemnați, prin vot, membri CSUD-ASE.
Având în vedere că pe locul patru s-au clasat (cu câte 37 voturi PENTRU) doi
conducători de doctorat (Cojanu Valentin și Olaru Marieta), s-a efectuat
departajarea acestora „după cel mai mare indicator A = A1 + A2 +A3/C7”,
conform metodologiei, astfel încât doamna prof.univ.dr. Olaru Marieta a fost
desemnată membru CSUD-ASE, având un punctaj superior.
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