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PROCEDURA  DE SELECŢIE PRIN CONCURS PUBLIC  
A DECANILOR FACULTĂŢILOR  

DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, 
PENTRU PERIOADA 2020-2024 

 
 
 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 211 (4) din Legea 1/2011 şi cu art. 53 (2)  
din Carta ASE, decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de Rectorul 
ASE, ales de comunitatea academică în 25 februarie 2020 şi numit prin ordinul 
MECS nr. 3429 din 05.03.2020. 
 
Art. 2. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa cadre didactice 
şi de cercetare din cadrul facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară ori din 
străinătate. 
 
Art. 3. Dosarul de candidatură va fi depus la registratura ASE, în două exemplare în 
format fizic și electronic. Dosarul va cuprinde următoarele documente: 
 

- formular de depunere a candidaturii pentru funcţia de decan, disponibil la 
BEC; 

- CV tip Europass; 
- listă de lucrări; 
- program managerial privind consolidarea și dezvoltarea facultăţii în perioada 

2020-2024, cu referire la programul de management al rectorului; 
- declaraţie pe propria răspundere privind incompatibilităţile prevăzute de 

legea nr. 1/2011. 
 
Art. 4. Direcția juridică şi contencios administrativ va verifica dosarele candidaţilor 
şi va face publice candidaturile depuse prin postarea acestora pe site-ul oficial al 
universităţii, conform calendarului prezentat în Anexa 1. 
 
Art. 5. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin 2 candidaţi, cu jumătate 
plus unu din voturile celor prezenți. În caz contrar, pentru locurile neocupate prin 
avizare, procedura se reia integral. 
 
Art. 6. Propunerile consiliului facultăţii sunt înaintate Rectorului ASE, împreună cu 
procesul verbal al şedinţei de avizare, conform calendarului prezentat în Anexa 1. 
 
Art. 7. Candidaţii validaţi de consiliile facultăţilor vor fi audiaţi de o comisie 
formată din: rector - președinte, prorectori de resort și studentul delegat de către 
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reprezentanții studenților în Senatul ASE – membri și un cadru didactic desemnat 
de către rector – secretar. 
 
Art. 8. Criteriile pentru selecția decanilor sunt următoarele: 

a) Competenţele manageriale dovedite prin rezultatele obținute anterior 
concursului de selecție. 

b) Calitatea programului managerial propus şi compatibilitatea acestuia cu 
programul de management al rectorului. 

c) Prestigiul profesional, vizibilitatea internaţională și ținuta morală. 
d) Componenţa echipei manageriale. 
e) Numărul de voturi obținute de fiecare candidat în cadrul Consiliului 

Facultății. 
 
Art. 9. După afişarea rezultatelor concursului, eventualele contestaţii pot fi depuse 
exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. Contestaţiile se formulează în 
scris şi se depun la Registratura ASE, conform calendarului de concurs prezentat în 
Anexa 1. 
 
Art. 10.(1) Decanii sunt selectaţi de comisie, avizaţi de Senat şi numiţi prin decizia 
Rectorului. Aceștia îşi desemnează prodecanii, stabilindu-le atribuţiile pe cele trei 
domenii: Activitatea didactică; Cercetarea științifică și relațiile internaționale și 
Viața studențească și relația cu mediul economico-social. 

(2) Prodecanii sunt numiți prin decizia Rectorului. 
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