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Hotărârea nr. 11/09.01.2020 

cu privire la aprobarea transformării unor posturi şi aprobarea 

posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

 

 

Având în vedere Metodologia privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a 

posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

modificată prin Hotãrârea nr. 77/09.05.2018 a Senatului Universitar şi HG 1027/2014 pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 286/2011, 

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 transformarea postului de secretar (SSD) prevăzut în statul de funcții al 

Biroului Acte de Studii, în secretar (M), în vederea scoaterii la concurs. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pentru personalul 

didactic auxiliar şi personalul nedidactic: 

1 post –șef Serviciu Administrare Personal în cadrul Direcției Resurse Umane; 

1 post – șef Birou Dezvoltare Organizațională în cadrul Direcției Resurse Umane; 

1 post – șef Birou Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă; 

1 post – referent de specialitate I (S) în cadrul Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții 

Publice; 

1 post – referent de specialitate I (S) în cadrul Biroul Dezvoltare Organizațională; 

1 post – secretar (S) în cadrul Secretariatului General; 
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1 post – secretar (M) în cadrul Biroului Acte de Studii; 

1 post – administrator financiar (S) în cadrul Biroului Acte de Studii; 

1 post – bibliotecar II (S) în cadrul Serviciului Cercetare Bibliografică și Comunicare. 

Art. 3. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR      

 

                                                 

                                                                                                                                    Prorector, 

                                                                                             Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


