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Hotărârea nr. 2/12.01.2018 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare a modificării și completării art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 

141/27.09.2017 

 
Având în vedere Hotărârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind 
activitățile didactice desfășurate în regim de plată cu ora, în anul universitar 2017-2018, modificată și 
completată prin Hotărârea Senatului nr. 174/09.11.2017, 
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Direcția Resurse Umane prin care se propune 
aprobarea noilor tarife de plata cu ora  pentru activitățile didactice în regim „plata cu ora”, în anul 
universitar 2017-2018, începând cu luna ianuarie 2018, având în vedere prevederile OUG 79/2017 
pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu prevederile 

art.29 din Legea 153/2017, 
În baza art. 213 alin. 13 și art. 296 alin. 1 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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a modificării și completării art. 1 la 

Hotărârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind activitățile didactice 

desfășurate în regim de plată cu ora, în anul universitar 2017-2018. Astfel, la art. 1 se va adăuga un 

nou alineat, cu următorul conținut: 

"Art. 1 (2) Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul 

universitar 2017-2018, începând cu luna ianuarie 2018, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Funcția 

didactică 

Cadre didactice titulare ASE, pensionari 
ASE, cadre didactice asociate programe 

MBA, cadre didactice din străinatate*  

Cadre didactice asociate 

Tarif predare 

lei / oră 

convențională 

Tarif seminar, 

lucrari practice, 

laborator 

lei / oră 
convențională 

Tarif predare 

lei / oră 

convențională 

Tarif seminar, 

lucrari practice, 

laborator 

lei / oră 
convențională 

Tarif îndrumare 

Doctoranzi 

lei / oră convențională 

1 Profesor 60 60 48 48 115 

2 Conferențiar 60 60 48 48 - 

3 Lector 60 60 48 48 - 

4 Asistent 55 55 44 44 - 

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Prorector, 

Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


