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Hotărârea nr. 376/15.11.2017 

cu privire la 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 

aprobatã prin Hotãrârea nr. 24/25.03.2015 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. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pentru personalul 

didactic auxiliar şi personalul nedidactic: 

1 post – inginer la Direcția Administrativă; 

1 post – secretar facultate (S) în cadrul Centrului teritorial Deva; 

1 post – secretar facultate (M) la Facultatea de Finanțe,Asigurări, Bănci și Burse de Valori;  

1 post – analist programator ajutor (M) la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare 

în limbi străine; 

1 post – strungar la Direcția Administrativă; 

1 post – instalator la Direcția Administrativă; 

1 post – tapițer la Direcția Administrativă; 

1 post – tâmplar la Direcția Administrativă; 

6 posturi – îngrijitor la Direcția Administrativă ( 5 posturi pentru imobilele Ion N. Angelescu 

și Mihai Eminescu și un post pentru Centrul teritorial Deva). 

Art. 2. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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