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Hotărârea nr. 690 /18.12.2021 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a 

Rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de 

cercetare științifiică pe perioadă determinată, sesiunea noiembrie-decembrie 2021 
 

Având în vedere dispozițiile art. 25(8) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de 

cercetare-dezvoltare din cadrul Academiei de Studii Economice din București, aprobată prin 

Hotărârea Senatului nr. 204/27.10.2021, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată, precum 

și art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din București, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor 

pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată, sesiunea 

noiembrie-decembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se ia act de faptul că domnul Ivașcu Codruț-Florin a candidat și a fost declarat admis pe 

două posturi distincte, respectiv asistent cercetare științifică – poziția 35 din ștatul de funcții al 

Departamentului de Monedă și Bănci, și asistent cercetare științifică – poziția 36 din ștatul de 

funcții al Departamentului de Monedă și Bănci. Având în vedere prevederile art. 114 și 135 din 

Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pune în vedere 

domnului Ivașcu Codruț-Florin ca până la 28.12.2021 să opteze, în scris, pentru ocuparea doar a 

unuia dintre cele două posturi. 

Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administrație va duce la îndeplinire prevederile art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Direcția Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile art. 2 din prezenta hotărâre. 
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