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Hotărârea nr. 149/28.09.2016 

cu privire la respingerea 

solicitării de anulare în parte a Hotărârii Senatului universitar nr. 131/27.07.2016, 
respectiv neaprobarea Raportului asupra concursului de ocupare a postului didactic de 

conferențiar, poziția nr. 15 din Statul de funcții al Departamentului de Matematici 
Aplicate 

 

Având în vedere memoriul înregistrat la Registratura ASE cu nr. 7106/27.07.2016 și plângerea înregistrată la 
Registratura ASE cu nr. 7850/26.08.2016, înaintate de către doamna lect. univ. dr. Dedu Silvia Cristina, prin care 
solicită anularea în parte a Hotărârii Senatului universitar nr. 131/27.07.2016, respectiv neaprobarea Raportului 
asupra concursului de ocupare a postului didactic de conferențiar, poziția nr. 15 din Statul de funcții al 
Departamentului de Matematici Aplicate; 

În baza punctului de vedere al Direcţiei Juridice și Contencios Administrativ înregistrat cu nr. 230/22.09.2016; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. l) și art. 297 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 
și completată, a art. 24 din Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante din învăţământul superior, aprobată prin HG nr. 457/2011, modificată și completată, a art. 39 alin. 10 și 
a art. 40 din Carta ASE, a art. 22 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din 
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a art. 22 alin. 11 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. Respingerea solicitării de anulare în parte a Hotărârii Senatului universitar nr. 131/27.07.2016, respectiv 
neaprobarea Raportului asupra concursului de ocupare a postului didactic de conferențiar, poziția nr. 15 
din Statul de funcții al Departamentului de Matematici Aplicate. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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