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Hotărârea nr. 164/17.04.2019 

cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă, de 1%, pentru 

personalul care își desfășoară activitatea în locurile de muncă din cadrul ASE 

unde nivelul radiațiilor depășește limita legală admisă 

 

Având în vedere referatul nr. 2730/16.04.2019 al directorului Direcției Resurse Umane privind 

la acordarea sporului pentru condiții de muncă de 1% pentru personalul care își desfășoară 

activitatea în locurile de muncă din cadrul ASE unde nivelul radiațiilor depășește limita legală 

admisă, 

Având în vedere dispozițiile art. 7 din H.G. 167/2019 și buletinul de expertiză nr. 71/01.04.2019 

al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, 

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

precum şi  art. 42  alin. 12 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1(1) Se aprobă acordarea sporului pentru condiții de muncă, de 1%,  pentru personalul care 

își desfășoară activitatea în locurile de muncă din cadrul ASE unde nivelul radiațiilor depășește 

limita legală admisă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Sporul pentru condiții de muncă se va acorda începând cu luna aprilie 2019, pe o 

perioadă de cel mult 36 de luni, perioadă în interiorul căreia, la propunerea compartimentului 

de specialitate, instituția va adopta măsuri tehnice și organizatorice care să conducă la 

desfășurarea activităților în condiții de muncă optime și va efectua periodic măsurători la 

locurile de muncă, în timpul desfășurării activităților.  

Art. 2(1) Pentru plata sporului menționat la art. 1, departamentele din cadrul ASE vor întocmi 

liste nominale cu personalul care și-a desfășurat activitatea în sălile respective, cuprinzând 

numărul de ore defalcat pe zile și sala.  

(2) Listele vor fi avizate spre plată de către directorul de departament și decan și vor fi 

înaintate spre aprobare BCA în timp util, astfel încât să fie primite în cadrul Direcției Resurse 

Umane până cel târziu la data de 07 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. 

Art. 3. Direcția Resurse Umane, Biroul pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în 

Muncă, decanii și directorii de departamente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

                                                                                             Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa  la HCA 164/17.04.2019 

 

 

Lista locurilor de muncă din cadrul ASE unde nivelul radiațiilor depășește limita legală 

admisă 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Locația Nr. sălii 

1 Clădirea Dorobanți 2001A, 2001D, 2016, 2017, 2211, 2212, 2214, 

2215, 2208, 2316, 2317, 2319, 2320, 2303, 2304, 

2305, 2000X  

2 Clădirea Eminescu 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1016, 1017, 

1018, 1014, 1013, 1019, 1118, 1115, 1104 

3 Clădirea Bastiliei 0227, 0228, 0420 

 

 


