Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 373/05.08.2021
cu privire la aprobarea transformării unor posturi
din ștatul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic

Având în vedere:
-

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din
București prin HS 130/30.07.2021, precum și modificarea Organigramei structurilor organizatorice și a
serviciilor tehnico – administrative prin HS 131/30.07.2021;

-

Nota Directorului Direcției Resurse Umane aprobată în CA din data de 05.08.2021 cu privire la
propunerea de aprobare a transformării unor posturi vacante din ștatul de funcții al personalului
didactic-auxiliar și nedidactic, în vederea ocupării prin concurs a acestora;

-

Metodologia privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic modificată prin Hotãrârea Senatului
nr. 92/30.05.2021 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. 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 din ștatul de funcții al personalului didacticauxiliar și nedidactic, după cum urmează:
➢ 1 post Secretar I (S) prevăzut în statul de funcții al Direcției Tehnică-Investiții în Secretar III (S) în
cadrul Direcției Tehnică-Investiții;
➢ 1 post Muncitor calificat I (tâmplar) prevăzut în statul de funcții al Direcției Tehnică-Investiții /
Serviciul Întreținere și Reparații în Muncitor calificat III (tâmplar) în cadrul Direcției Tehnică-Investiții
/ Serviciul Întreținere și Reparații;
➢ 1 post Referent IA (M) prevăzut în statul de funcții al Direcției Sociale / Serviciul Administrare Cantine
în Referent de Specialitate Debutant (S) în cadrul Direcției Sociale / Serviciul Administrare Cantine;
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➢ 1 post Administrator patrimoniu I (S) – Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și Monitorizare Investiții
(poziția 1) categoria personal didactic auxiliar, se propune a fi transformat în postul de Șef Serviciu
➢ 1 post Portar (M;G) – de la Serviciul Propriu pentru Situații de Urgență/Compartimentul de Prevenire
(poziția 2), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Specialist pentru
Prevenire (M)
➢ 1 post Pompier (M) – de la Serviciul Propriu pentru Situații de Urgență/ Compartiment
Intervenții/Echipa specializată pentru intervenție și stingerea incendiilor (poziția 1) se propune a fi
transformat în postul de Șef echipă specializată pentru intervenție și stingerea incendiilor (M)
➢ 1 post Pompier (M) – de la Serviciul Propriu pentru Situații de Urgență/ Compartiment
Intervenții/Echipa specializată pentru căutare-deblocare-salvare-evacuare (poziția 1) se propune a fi
transformat în postul de Șef echipă specializată pentru căutare-deblocare-salvare-evacuare (M)
➢ 2 posturi Portar (M;G) – Serviciul Propriu pentru Situații de Urgență/ Compartiment Intervenții/Echipa
specializată pentru căutare-deblocare-salvare-evacuare (pozițiile 2 și 3) se propun a fi transformate în
posturile de servant pompier
➢ 1 post Șef Birou (S) – Direcția Relații cu Mediul de Afaceri/Serviciul Parteneriate cu Mediul
Economico-Social (poziția 1) se propune a fi transformat în postul de Șef Serviciu
➢ 1 post Referent de Specialitate I (S) – de la Direcția Relații cu Mediul de Afaceri/Biroul Consultanță și
Transfer de Cunoaștere (poziția 1) se propune a fi transformat în postul de Șef Birou
Art.2. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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