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Hotărârea nr. 377 din 05.08.2021 

cu privire la aprobarea raportului de control nr. 442/GD/02.08.2021 

 

 

Având în vedere raportul de control nr. 442/GD/02.08.2021 al biroului Corpul de 

Control, cu privire la verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și a obiectivelor 

Direcției Administrative, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al ASE 

București, precum și la verificarea eficienței structurii organizatorice, verificarea modului de 

gestionare a contractelor de prestări servicii și/sau bunuri/produse, în cadrul direcției și 

identificarea unor eventuale disfuncții în ceea ce privește modul de organizare și îndeplinire a 

atribuțiilor privind gestionarea administrativă a spațiilor destinate procesului de învățământ; 

 

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 raportul de control nr. 442/GD/02.08.2021 al biroului Corpul de Control, 

care a avut ca obiective: verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și a obiectivelor 

Direcției Administrative, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al ASE 

București, verificarea eficienței structurii organizatorice, verificarea modului de gestionare a 

contractelor de prestări servicii și/sau bunuri/produse, în cadrul direcției și identificarea unor 

eventuale disfuncții în ceea ce privește modul de organizare și îndeplinire a atribuțiilor privind 

gestionarea administrativă a spațiilor destinate procesului de învățământ, precum și Planul de 

sarcini și măsuri aferent acestuia. 
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Art. 2 Cabinetul Rectorului, Direcția Resurse Umane, directorul general administrativ, 

directorul Direcției Administrative, șeful Serviciului Administrare Spații de Învățământ, șeful 

Serviciului Propriu Pentru Situații de Urgență, responsabilul Compartimentului Securitate și 

Sănătate în Muncă, directorul Direcției Sociale vor duce la îndeplinire măsurile din planul de 

sarcini și măsuri, fiecare acolo unde se regăsește. 

 

 

Art. 3 Raportul de control nr. 425/GD/18.05.2021 al biroului Corpul de Control va fi 

comunicat directorului general administrativ – Florin Dobre, directorului general adjunct 

administrativ – Dragoș Glonțescu, directorului D.A. – Nicolae Iane, șefului SASI – Apostol 

Turbatu, șefului SPSU – Valentin Toma, responsabilului CSSM – Emil Dofin, directorului 

D.S. – Virginia Năstase, directorului DRU - Sabin Covrig.  

 

 

Art. 4 Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic, Elena GĂMAN 


