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Hotărârea nr. 529/27.10.2020 

cu privire la aprobarea transferului unor posturi și a organizării examenelor/concursurilor 

de promovare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic 

 

 

Având în vedere Nota Directorului Direcției Resurse Umane cu privire la transferul unor posturi 

și organizarea examenelor/concursurilor de promovare pentru personalul didactic auxiliar si 

nedidactic în anul 2020, 

Având în vedere prevederile art. 31 din  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, 

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 organizarea și tematica examenelor/concursurilor de promovare în cadrul 

ASE pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic care întrunește condițiile de promovare și 

pentru care există posturi disponibile în statul de funcții, conform listei acestora din anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă transferul următoarelor posturi din statul de funcții al personalului didactic 

auxiliar și nedidactic, după cum urmează: 

a. 1 post Bibliotecar II (S) în cadrul Direcției Bibliotecă se transferă din statul de functii 

al Serviciului Cercetare Bibliografică și Comunicare la Serviciul Managementul 

Colecțiilor 

b. 1 post de Administrator financiar I (S) în cadrul Direcției Economice  se transferă  din 

statul de functii al Compartimentului Contabilitate de Gestiune la Biroul Contabilitate 

Financiară 
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c. 1 post de Administrator financiar I (S) în cadrul Direcției Economice se transferă din 

statul de functii al Serviciului Financiar la Biroul Contabilitate Financiară. 

 

Art. 3.    Direcţia Resurse Umane și conducătorii structurilor administrative vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Rector, 

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 


