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Hotărârea nr. 93/30.05.2021 
cu privire la aprobarea  

transformării unor posturi prevăzute în Statul de funcții al personalului didactic 
auxiliar și nedidactic 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 200/26.05.2021 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a transformării unor posturi didactice-auxiliare și a unor posturi din categoria 
nedidactic în categoria didactic- auxiliar; 

În conformitate cu prevederile art. 286 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct. 23 din Carta ASE, a art. 3 alin. 23 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea transformării următoarelor posturi vacante pentru personalul didactic auxiliar și 
personalul nedidactic: 

a) 1 post de Secretar II (S) prevăzut în statul de funcții al Secretariatului Administrarea Afacerilor 
cu Predare în Limbi Străine, în Secretar I (S) în cadrul Secretariatului Administrarea Afacerilor 
cu Predare în Limbi Străine/Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine; 

b) 1 post Secretar I (SSD) prevăzut în statul de funcții al Direcției Tehnică-Investiții, în Secretar I 
(S) în cadrul Direcției Tehnică-Investiții; 

c) 1 post Referent de specialitate III (S) prevăzut în statul de funcții al Direcției Relații 
Internaționale/Biroul Erasmus+, în Referent de specialitate II (S) în cadrul Direcției Relații 
internaționale/Biroul Erasmus+. 

Art. 2. Aprobarea transformării următoarelor posturi vacante din structura Secretariatului Senatului, din 
categoria nedidactic în categoria didactic auxiliar, după cum urmează: 

a) 1 post de Portar (M;G) – în post de Șef Birou (S); 
b) 1 post de Portar (M;G) – în post de Consilier Juridic I (S); 
c) 1 post de Portar (M;G) – în post de Consilier I (S); 
d) 1 post de Portar (M;G) – în post de Operator I (M). 

Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 


