Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 158/17.04.2019
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor
pentru posturile de asistent de cercetare științifică
Având în vedere referatul nr. DMCI 783/17.04.2019 al directorului Direcției Managementul
Cercetării și Inovării privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor pentru cele două posturi de asistent de cercetare științifică scoase la concurs, pe
perioadă determinată de doi ani, în cadrul Direcției Managementul Cercetării și Inovării,
necesare pentru buna implementare a proiectului de cercetare „Parteneriate pentru
competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele
computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri
din România - ASECOMP”, proiect ID P_40_382, finanțat în cadrul programului POC 2014 –
2020,
Având în vedere dispozițiile art. 34 alin. 5 și 6 și art. 37 alin 3 și 4 din Metodologia de concurs
pentru ocuparea posturilor de cercetare – dezvoltare din cadrul organigramei Academiei de
Studii Economice din București, aprobată prin Hotărârea nr. 15/08.02.2019 a Senatului
Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a componenței comisiilor de
concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru cele două posturi de asistent de
cercetare științifică scoase la concurs, pe perioadă determinată de doi ani, în cadrul Direcție i
Managementul Cercetării și Inovării, necesare pentru buna implementare a proiectului de
cercetare „Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin
dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și
sustenabilitatea sectorului de afaceri din România - ASECOMP”, proiect ID P_40_382,
finanțat în cadrul programului POC 2014 – 2020, conform anexi care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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