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Hotărârea nr. 259 /16.06.2021 

cu privire la aprobarea transformării unor posturi didactice-auxiliare și înaintarea către Senatul ASE a 

propunerilor de aprobare a transformării unor posturi din structura ASE 

 

 

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, 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare a personalului contractual aprobat prin Ordinul MEN nr. 5138/15.12.2014, 

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 transformarea următoarelor posturi vacante pentru personalul didactic auxiliar şi 

personalul nedidactic: 

- 1 post Analist programator I (S) prevăzut în ștatul de funcții al Direcției TI&C, Serviciul Informatică, 

Biroul Aplicații și Site-uri Web în Analist programator debutant (S) în cadrul Direcției TI&C, 

Serviciul Informatică, Biroul Aplicații și Site-uri Web; 

- 1 post de Administrator patrimoniu I (M) din cadrul Direcției TI&C, Serviciul Rețele, Biroul Suport 

Tehnic în Analist programator ajutor  IA (M) în cadrul Direcției TI&C, Serviciul Rețele, Biroul 

Suport Tehnic; 

- 1 post de Analist programator ajutor II (M) din cadrul Direcției TI&C, Serviciul Rețele, Biroul 

Suport Tehnic în Analist programator debutant (M) în cadrul Direcției TI&C, Serviciul Rețele, Biroul 

Suport Tehnic. 

 



                             

                         Academia de Studii Economice din Bucureşti 

                          Consiliul de Administraţie  

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

  

Art. 2. Se aprobă înaintarea către Senatul Academiei de Studii Economice din București a propunerii de 

transformare a următoarelor posturi din categoria nedidactic în categoria didactic-auxiliar, după cum 

urmează: 

➢ 2 posturi Muncitor calificat (telefonist) III (M) prevăzute în ștatul de funcții al Direcției TI&C, 

Serviciul Rețele, Compartimentul Centru de Date și Comunicații în 2 posturi de Analist programator 

ajutor IA (M) în cadrul Direcției TI&C, Serviciul Rețele, Compartimentul Centru de Date și 

Comunicații; 

 

Art. 3. Se aprobă înaintarea către Senatul Academiei de Studii Economice din București a propunerii de 

transformare a următoarelor cinci posturi din cadrul Direcției Administrative, Serviciul Administrare Spații 

de Învățământ, din categoria nedidactic în categoria didactic-auxiliar, după cum urmează: 

➢ 1 post de Portar (M;G) în post de Administrator patrimoniu  I (M); 

➢ 1 post de Portar (M;G) în post de Administrator patrimoniu II (M); 

➢ 1 post de Portar (M;G) în post de Administrator patrimoniu  III (M); 

➢ 1 post de Portar (M;G) în post de Inginer I (S); 

➢ 1 post de Portar (M;G) în post de Referent de specialitate debutant (S); 

 

 

Art. 4. Se aprobă înaintarea către Senatul Academiei de Studii Economice din București a propunerii de 

transformare a următoarelor posturi pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic, necesară în vederea 

promovării, după cum urmează: 

 

➢ 1 post de Psiholog specialist (S) din ștatul de funcții al Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră, în post de Psiholog principal (S) 

➢ 1 post de Referent de specialitate debutant (S)  din ștatul de funcții al Direcției Sociale, Biroul 

Administrare Spații cu Destinație Specială în post de Referent de Specialitate III (S) 

➢ 1 post de Administrator financiar III (S)  din ștatul de funcții al Direcției Achiziții Publice, Serviciul 

Achiziții Publice în post de Administrator financiar II (S) 

➢ 1 post de Inginer II (S)  din ștatul de funcții al Direcției Administrative, Serviciul Administrare Spații 

de Învățământ în post de Inginer I (S) 

➢ 1 post de Referent de specialitate III (S)  din ștatul de funcții al Direcției Administrative, Serviciul 

Administrare Spații de Învățământ  în post de Referent de specialitate II (S) 

➢ 1 post de Analist programator debutant (M)  din ștatul de funcții al Direcției Tehnologia Informației 

și Comunicații, Biroul Suport Tehnic în post de Analist programator  II (M) 

➢ 1 post de Analist programator debutant (S)  din ștatul de funcții al Direcției Tehnologia Informației și 

Comunicații, Biroul Aplicații și Site-uri Web în post de Analist programator  II (S) 
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➢ 1 post de Analist programator debutant (S)  din ștatul de funcții al Direcției Tehnologia Informației și 

Comunicații, Compartimentul Baze de Date în post de Analist programator  II (S) 

➢ 1 post de Secretar debutant (S)  din ștatul de funcții al Facultății de Administrarea Afacerilor cu 

Predare în Limbi Străine în post de Secretar  III (S) 

➢ 1 post de Secretar debutant (S)  din ștatul de funcții al Facultății de Administrarea Afacerilor cu 

Predare în Limbi Străine , Secretariat Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în post de 

Secretar  III (S) 

➢ 1 post de Secretar II (S)  din ștatul de funcții al Facultății de Administrarea Afacerilor cu Predare în 

Limbi Străine , Departamentul Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (UNESCO) în 

post de Secretar  I (S) 

➢ 1 post de Tehnician II (M)  din ștatul de funcții al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică în post de Tehnician  I (M) 

➢ 1 post de Secretar debutant (M)  din ștatul de funcții al Facultății de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, Secretariat Facultate de Contabilitate și Informatică de Gestiune  în post de Secretar II (M) 

➢ 1 post de Adminitrator Financiar II (S)  din ștatul de funcții al Facultății de Economie Teoretică și 

Aplicată, Deparatamentul de Doctrine Economice și Comunicare  în post de Administrator Financiar 

I (S) 

➢ 1 post de Secretar debutant (S)  din ștatul de funcții al Secretariatului General  în post de Secretar III 

(S) 

➢ 1 post de Secretar debutant (S)  din ștatul de funcții al Secretariatului General, Biroul Acte de Studii  

în post de Secretar III (S) 

 

Art. 5. Secretariatul Consiliului de Administrație și Direcția Resurse Umane vor 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 


