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Hotărâre nr. 23/08.02.2016 
cu privire la aprobarea 

plăţii sumelor compensatorii personalului didactic şi didactic auxiliar care a 

obținut titlul științific de doctor după 31.12.2009 şi a altor drepturi,  

cf. Legii 71/2015 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (11) din Legea nr. 71/2015 care aprobă OUG nr. 

83/2014, precum şi interpretarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Parlamentul 

României, Camera Deputaţilor privind modul de aplicare a acestui articol, coroborat cu 

asumarea acestei interpretări de către Ministerul Finanţelor Publice aşa cum reiese din adresa 

nr. 433842/ 12.2015 şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

defavorizate din Nr. 8458/AC/23-12-2015, 

În baza art. 211 alin.6, art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și 

completată precum și art. 41 alin. 3 și art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din 

București, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

 

Hotărăște 

Art. 1. Vor beneficia de sume compensatorii incluse în salariul de bază, acordate și calculate în 

condiţiile prevazute de Legea nr. 71/2015, începând cu luna februarie 2016, personalul 

didactic şi didactic auxiliar care a obținut titlul științific de doctor după 31.12.2009. 

Art. 2 Se va acorda o suma compensatorie, calculată conform prevederilor Legeii nr. 71/2015, 

persoanelor prevazute la Art. 1, pentru perioada mai 2015- ianuarie 2016, suma fiind 

inclusa pe statul de salarii al lunii ianuarie 2016. 

Art. 3. Se va modifica salariul de bază, începând cu luna februarie 2016, pentru personalul 

didactic, al cărui nivel de salarizare este inferior similarului în plată, din cauza 

calificativului obţinut la evaluarea interna şi care la data prezentei îşi desfaşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii, funcţii, grade, gradaţii cu ceilalţi.  

Art. 4. Se va recalcula acelaşi cuantum al salariilor de bază, persoanelor prevazute la Art. 3, 

pentru perioada mai 2015 – ianuarie 2016, diferenţa va fi inclusă în statul lunii 

februarie 2016, ţinând cont de data obţinerii noului calificativ în perioada menţionată 

anterior. 

Art. 5. Direcția Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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