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Hotărârea nr. 374/05.08.2021 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a 

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 a propunerii de 

înaintare către Senatul ASE a modificării numărului personalului didactic auxiliar prin 

transformarea unor posturi vacante din ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și 

nedidactic; 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată, a art. 41 din 

Carta Academiei de Studii Economice din București, Consiliul de Administrație al Academiei de Studii 

Economice din București. 

Hotărăște 

 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de modificare a numărului personalului didactic auxiliar 

prin transformarea unor posturi vacante din ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic, 

după cum urmează: 

 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Administrativă/Biroul Monitorizare Activități Contractate 

(poziția 1), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Șef Birou, 

categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Administrativă/Biroul Monitorizare Activități Contractate 

(poziția 2), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Referent de 

specialitate I (S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Administrativă/Biroul Monitorizare Activități Contractate 

(poziția 3), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Referent de 

specialitate III (S), categoria personal didactic auxiliar. 



➢ 1 post Muncitor calificat I (M;G) – Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și Monitorizare Investiții 

(poziția 2) categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Administrator 

patrimoniu I (S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Muncitor calificat electrician I (M;G) – de la Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și 

Monitorizare Investiții (poziția 3) categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în 

postul de Inginer II (S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și Monitorizare Investiții (poziția 

4) categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Referent de specialitate I 

(S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și Monitorizare Investiții (poziția 

5) categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de Referent de specialitate II 

(S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 2 posturi Portar (M;G) – de la Direcția Tehnică/Serviciul Planificare și Monitorizare Investiții 

(poziția 6-7) categoria personal nedidactic, se propun a fi transformate în două posturi de Referent 

de specialitate III (S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Referent de specialitate I (S) – de la Serviciul Propriu pentru Situații de 

Urgență/Compartimentul de Prevenire (poziția 1), categoria personal didactic auxiliar, se propune a 

fi transformat în postul de Șef Compartiment Prevenire (M), categoria personal nedidactic 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Relații cu Mediul de Afaceri/Serviciul Parteneriate cu Mediul 

Economico-Social (poziția 3), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de 

Referent de Specialitate II (S), categoria personal didactic auxiliar 

➢ 1 post Portar (M;G) – de la Direcția Relații cu Mediul de Afaceri/Serviciul Parteneriate cu Mediul 

Economico-Social (poziția 4), categoria personal nedidactic, se propune a fi transformat în postul de 

Referent de Specialitate III (S), categoria personal didactic auxiliar. 

 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

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 
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