Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 112/05.05.2017
cu privire la aprobarea programării derulării concursurilor didactice pentru
postul de asistent universitar pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul
universitar 2016 – 2017

Având în vedere dispoziţiile Procedurii operaţionale nr. 84 privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pct. 4.4.2, lit. d),
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă programarea derulării concursurilor didactice pentru postul de asistent
universitar pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2016 – 2017, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia Management Educaţional şi Direcţia Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Prorector,
Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN
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Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

ANEXA 1 LA HCA 112/05.05.2017
PROGRAMAREA DERULĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE
pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată
Semestrul al II-lea, anul universitar 2016 – 2017

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului didactic scos la concurs se vor
desfăşura în perioada: 05 mai 2017 - 14 iunie 2017 (în perioada 1 - 5 iunie nu se depun
dosare);
2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi
transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 19 iunie 2017;
3. Desfăşurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 26 – 27 iunie 2017;
4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatului concursului: 27 iunie 2017;
5. Perioada de contestaţii: până în 29 iunie 2017;
6. Soluţionarea contestaţiilor: până în 30 iunie 2017;
7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul Facultăţii: până
în 19 iulie 2017;
8. Aprobarea raportului asupra concursului didactic de către Senatul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti: până în 26 iulie 2017.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor
Didactice, sala 2418, Calea Dorobanţilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9.00 13.00, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.
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