
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 152 din 21.04.2021 

cu privire la aprobarea raportului de control nr. 411/GD/23.03.2021  

 

 

Având în vedere raportul de control nr. 411/GD/23.03.2021 al biroului Corpul de Control, cu 

privire la verificarea respectării metodologiei de scoatere la concurs a posturilor vacante și 

temporar vacante din ASE, destinate personalului didactic auxiliar și nedidactic, precum și 

verificarea criteriilor pe baza cărora sunt constituite comisiile de concurs și comisiile de 

contestații și verificarea dosarelor de concurs depuse în anul 2020, până în prezent; 

 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

 

Art. 1 Se aprobă raportul de control nr. 411/GD/23.03.2021 al biroului Corpul de Control, 

care a avut ca obiective verificarea respectării metodologiei de scoatere la concurs a posturilor 

vacante și temporar vacante din ASE, destinate personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

precum și verificarea criteriilor pe baza cărora sunt constituite comisiile de concurs și 

comisiile de contestații și verificarea dosarelor de concurs depuse în anul 2020, până în 

prezent, respectiv planul de sarcini și măsuri – anexă a raportului de control. 

 

Art. 2 Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică și Contencios Administrativ vor duce la 

îndeplinire măsurile din planul de sarcini și măsuri, fiecare acolo unde se regăsește. 
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Art. 3 Raportul de control nr. 411/GD/23.03.2021 al biroului Corpul de Control va fi 

comunicat Prorectorului de resort, Conf. univ. dr. Dan Dumitrescu, Direcției Resurse Umane 

– director, Sabin Covrig, Direcției Juridice și Contencios Administrativ – director, Elena 

Găman. 

 

Art. 4 Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic, Elena GĂMAN 


