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Hotărârea nr. 306/24.07.2020 

cu privire la aprobarea transformării,  transferării și  modificării unor posturi  

 

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, 

Având în vedere noile modificări aduse Organigramei Academiei de Studii Economice din București și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al ASE, aprobate prin HS nr. 97 și 98 din 26.06.2020,  

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 următoarele transformări de posturi: 

- Transformarea postului Analist programator ajutor  IA (M) în post de Secretar I (S) și mutarea acestuia 

definitivă din structura Departamentului de Management în subordinea directă a Directorului General 

Adjunct Administrativ. 

- Transformarea postului Analist  programator ajutor IA (M) în post de Secretar șef (S) și mutarea acestuia 

definitivă din structura Departamentului de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (Catedra 

UNESCO) în structura Secretariatului Facultății de Drept. 

- Transformarea postului de Laborant I (M) în post de Secretar I (S) și mutarea acestuia definitivă din structura 

Departamentului de Relaţii  Economice Internaţionale în structura Secretariatului Facultății de Drept. 

- Transformarea postului de Referent de specialitate I (S) prevăzut în statul de funcții al Serviciului 

Managementul Proiectelor cu Finanţare   Nerambursabilă, în Administrator financiar II (S); 

- Transformarea postului de Informatician I (SSD) prevăzut în statul de funcții al Direcției Tehnologia 

Informației si Comunicații – Serviciul Rețele, în Analist programator debutant (S); 

- Transformarea postului de Referent I A (M) prevăzut în statul de funcții al Direcţia Resurse Umane – 

Compartimentul Salarizare, în Referent de specialitate I (S); 

- Transformarea postului de Administrator financiar I (S) prevăzut în statul de funcții al Direcţia Resurse 

Umane – Biroul Dezvoltare Organizațională în Referent de specialitate I (S); 
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- Transformarea postului de Administrator patrimoniu I  (SSD) prevăzut în statul de funcții al Direcției 

Tehnologia Informației si Comunicații – Serviciul Rețele, Compartimentul Suport Tehnic, în Analist 

programator debutant (M); 

- Transformarea postului de Secretar II (S) prevăzut în statul de funcții al Secretariatului General, în secretar 

debutant (S); 

- Transformarea postului de Secretar II (S) prevăzut în statul de funcții al decanatului FABIZ, în secretar 

debutant (S); 

- Transformarea postului de Referent III (S) prevăzut în statul de funcții al secretariatului FABIZ, în secretar 

debutant (S); 

- Transformarea postului de Referent de specialitate I (S) prevăzut în statul de funcții al Direcției Relații cu 

Mediul de Afaceri  - Biroul Parteneriate cu mediul Economico-Social, în Referent de specialitate II (S) ; 

 

Art. 2  Se aprobă următoarele transferări de posturi: 

- Transferarea postului de Economist I, ocupat de dl Badulescu Costin, din structura Compartimentului Evidenta 

Personal in structura Compartimentului Salarizare 

- Transferarea postului de Administrator financiar I (S), ocupat de dna Carmen Stamate, din structura 

Compartimentului Evidenta Personal in structura Biroului Dezvoltare Organizațională 

- Transferarea postului de Economist I, ocupat de dl Dan Stefan Morari, din structura Biroului Dezvoltare 

Organizațională in structura Compartimentului Evidenta Personal 

- Transferarea postului de Referent de Specialitate I, ocupat de dna Dinu Valeria Isabelle, din structura Biroului 

Dezvoltare Organizațională in structura Compartimentului Salarizare. 

 

Art. 3. Se aprobă următoarele modificări - având în vedere noile modificări aduse Organigramei Academiei de Studii 

Economice din București și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al ASE: 

- Statele de funcții aferente Direcției Sociale, Direcției Administrative și Biroului Arhivă trec în subordinea 

directă a Directorului General Adjunct Administrativ. 

- Posturile din cadrul Compartimentului propriu pentru situații de urgență (aflat în subordinea vechiului Birou 

pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă) se transferă în structura Serviciului propriu 

pentru situații de urgență nou creat 

- Funcția de Șef Birou pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă se transformă în Șef Serviciu 

Propriu pentru Situații de Urgență. 

- Începând cu data de 01 august 2020, încetează totodată delegarea domnului Emil Dofin din funcția de Șef 

Birou pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă. 

- Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă va funcționa ca structură separată, în subordinea Rectorului, 

cu menținerea statului de funcții propriu actual.  
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- Departamentul de Drept din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune trece în structura 

facultății nou inființate, Facultatea de Drept, cu menținerea statului de funcții propriu actual. 

 

 

Art. 4. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

         Prorector, 

Conf. univ. dr. Dan Gabriel DUMITRESCU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 


