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Hotărârea nr. 70/17.02.2022 

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 în vederea promovării 

 

Având în vedere Nota Directorului Direcției Resurse Umane privind propunerile de aprobare a transformării unor 

posturi din ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic în vederea promovării, 

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. 92/30.05.2021 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 corespunzător 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 și a Metodologiei privind 

promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București, modificată prin Hotarârea nr. 112/23.06.2021, 

În baza art. 31 (4) din Legea 153/2017, a art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi 

completată, a art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din București, precum şi a Ordinului MEN nr. 

5138/2014, art. 2, litera c),  

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă înaintarea către Senatul Academiei de Studii Economice din București privind propunerea de 

transformare a unor posturi din ștatul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic în vederea promovării, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administrație va duce la îndeplinire prevederea art.1 din prezenta hotărâre. 

 

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 


