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Hotărârea nr. 544/18.10.2022 

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 

 

 

Având în vedere nota domnului Sabin Covrig, Director Resurse Umane, nr. DRU 9889/18.10.2022, 

aprobată în CA-ul din data de 18.10.2022, cu propunerea de înaintare către Senatul ASE a transformării 

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

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 avizează favorabil și se înaintează către Senatul ASE propunerea de transformare a unor posturi 

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

urmează: 

 

➢ 1 post Tehnoredactor debutant (S) – de la Direcția Managementul Cercetării și Inovării/Serviciul 

Editură, categoria personal didactic-auxiliar, se propune a fi transformat în postul de Tehnoredactor 

II (S), categoria personal didactic-auxiliar 

➢ 1 post Secretar debutant (S) – de la Direcția Achiziții Publice, categoria personal didactic-auxiliar, 

se propune a fi transformat în postul de Secretar III (S), categoria personal didactic-auxiliar 

➢ 1 post Secretar debutant (S) – de la Direcția Generală Adjunct Administrativă, categoria personal 

didactic-auxiliar, se propune a fi transformat în postul de Secretar III (S), categoria personal 

didactic-auxiliar. 

➢ 1 post Administrator Financiar Debutant (S) – Direcția Socială/Serviciul Cazare Studenți categoria 

personal didactic-auxiliar, se propune a fi transformat în postul de Administrator Financiar III (S), 

categoria personal didactic-auxiliar 

➢ 1 post Referent de specialitate debutant (S) – de la Direcția Economică/Biroul Patrimoniu și Control 

de Gestiune categoria personal didactic-auxiliar, se propune a fi transformat în postul de Referent de 

specialitate III (S), categoria personal didactic-auxiliar 



➢ 1 post Secretar debutant (S) – de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a 

Mediului/Departamentul de Educație Fizică și Sport categoria personal didactic-auxiliar, se propune 

a fi transformat în postul de Secretar  III (S), categoria personal didactic-auxiliar. 

 

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