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Hotărârea nr. 99/14.03.2018 

cu privire la stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal care pot 

beneficia de acordarea sporului pentru condiții de muncă 

 

Având în vedere dispozițiile art. 7 și 14 lit. c) din Regulamentul privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, 

precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de 

funcții bugetare "Învățământ", aprobat prin H.G. 34/2018, 

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 lista locurilor de muncă și a categoriilor de personal care pot beneficia de 

acordarea sporului pentru condiții de muncă, în baza dispozițiilor art. 7 din Regulamentul 

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din 

familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ", conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi lista 

nominală a angajaților care vor beneficia de spor la salariu pentru condiții de muncă. 

Art. 2. Se aprobă efectuarea expertizelor necesare pentru determinarea câmpului 

electromagnetic la locul de muncă pentru două locații. 

Art. 3. Direcția Administrativă și angajații cu atribuții în domeniul protecției muncii vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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