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Hotărârea nr. 152/30.04.2020 

cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor cadre didactice 

 
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 referatul prorectorului de resort privind delegarea, pentru o perioadă de 6 

luni, a domnului lect. univ. dr. Cătălin Ploae pe funcția de director al Direcției Relații 

Internaționale și acordarea salariului diferențiat în cuantum de 30%, 

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. Începând cu data de 04.05.2020, se aprobă delegarea, pentru o perioadă de 6 luni, a 

domnului lect. univ. dr. Cătălin Ploae pe funcția de director al Direcției Relații Internaționale 

și acordarea salariului diferențiat în cuantum de 30%, astfel: 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume Funcția Perioada de acordare Cuantum (lei 

pe lună) 

Procent 

salariu 

diferențiat 

(%) 

1 Lect. univ. dr. Cătălin Ploae Director Direcția 

Relații 

Internaționale 

Pe o perioadă de 6 

luni, începând cu 

04.05.2020 

1.651 30 

 

Art. 2. Salariul diferenţiat se acordă până cel târziu la 31.12.2020, în limita fondurilor 

disponibile. Salariul diferențiat poate fi revocat dacă salariații nu își îndeplinesc sarcinile 

stabilite prin referatele aprobate pentru acordarea salariului diferențiat. 

 

Art. 3. Începând cu data de 04.05.2020, se aprobă încetarea acordării salariului diferențiat 

doamnei conf. univ. dr. Anca Bogdan ca urmare a încetării delegării pe funcția de director al 

Direcției Relații Internaționale. 

 

Art. 4. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


