Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 89/20.02.2019
cu privire la aprobarea modificării și completării HCA 481/11.12.2018 privind
acordarea salariilor diferenţiate pentru cadrele didactice care desfășoară
activități administrative
Având în vedere art. 9 din Anexa 1 la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice,
Având în vedere Metodologia privind acordarea salariilor diferentiate personalului din
Academia de Studii Economice din Bucuresti aprobată prin Hotărârea nr. 153/31.07.2018 a
Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Având în vedere nota nr. 817/14.02.2019 întocmită de directorul Direcției Resurse Umane,
Având în vedere propunerea formulată de prorectorul de resort privind acordarea salariului
diferențiat doamnei prof. univ. dr. Monica Dudian pentru activitatea de coordonare a
Centrului de Cercetare pentru studii în domeniul productivității,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la HCA 481/11.12.2018 privind acordarea salariilor
diferenţiate pentru cadrele didactice care desfășoară activități administrative, prin modificarea
poziției 57, referitoare la salariata Potcovaru Ana Mădălina, prin corectarea sumei acordate de
la 1441 lei la 1264 lei, începând cu 01.01.2019.
Art. 2. Începând cu 01.03.2019, se aprobă acordarea salariului diferenţiat în cuantum de 1800
lei, reprezentând o creștere cu 30 % a salariului de bază, doamnei prof. univ. dr. Monica
Dudian, pentru activitatea de coordonare a Centrului de Cercetare pentru studii în domeniul
productivității.
Art. 3. Salariul diferenţiat se acordă până la 31.12.2019, în limita fondurilor disponibile.
Art. 4. Salariile diferențiate pot fi revocate dacă salariații din cadrul personalul didactic care
desfășoară activități administrative, suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului,
nominalizați la art. 1 și 2, nu-și îndeplinesc sarcinile stabilite prin referatele aprobate pentru
acordarea salariilor diferențiate.
Art. 4. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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