Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 479/11.12.2018
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a corecțiilor și
îndreptărilor unor erori materiale din statele de funcții ale departamentelor didactice,
pentru anul universitar 2018-2019
Având în vedere nota de fundamentare privind corectarea și îndreptarea unor erori materiale, constatate
în urma verificării statelor de funcții la nivelul A.S.E,
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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a corecțiilor și îndreptărilor unor erori
materiale din statele de funcții ale departamentelor didactice, pentru anul universitar 2018-2019, astfel:
a) Post 90, lector, vacant – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică,
Departamentul de Informatică și Cibernetică economică – eliminare din statul de funcții al
ID-IFR și alocarea acestuia în statul de funcții IF, exceptând 1 oră convențională de la MRK,
licență-FR, care va fi alocată postului 122, asistent, vacant;
b) Post 20, lector, vacant – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,
Departamentul de Educație fizică și Sport - eliminare din statul de funcții al ID-IFR și alocarea
acestuia în statul de funcții IF, exceptând 1 oră convențională de la MRK, licență-FR;
eliminarea postului 38, asistent, din statul de funcții al ID-IFR și alocarea acestuia în statul
de funcții IF, exceptând 4 ore convenționale de la MRK, licență-FR, care vor fi alocate, alături
de 1 oră convențională de MRK, licență-FR, din postul 20, lector, într-un post de asistent
vacant
c) Post 2, profesor – Facultatea de Management, Departamentul de Management – 3,52 ore
convenționale îndrumare doctoranzi, în loc de maximum 3 ore convenționale;
d) Post 9, profesor – Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune, Departamentul de
Contabilitate și audit – 3,76 ore convenționale îndrumare doctoranzi, în loc de maximum 3
ore convenționale.
Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a eliminării art. 29 din Metodologia de
întocmire a statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucureşti
pentru anul universitar 2018-2019, care vizează exclusiv normarea la DPPD.
Art. 3. În urma corecțiilor făcute nu se aduc modificări statelor de funcții.
Art. 4. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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