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Hotărârea nr. 63/14.03.2018 

cu privire la aprobarea modalității de stabilire a salariilor angajaților instituției 

și altor drepturi salariale, începând cu 01.03.2018 
 

Având în vedere Nota de fundamentare a Direcției Resurse Umane privind stabilirea drepturilor 

salariale ale angajaților instituției, începând cu data de 01.03.2018,  

Având în vedere art. 38(3) lit. d) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, 

Având în vedere art. 9 din Anexa 1 la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, 

Având în vedere propunerile formulate de conducătorii structurilor din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București, 

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 Nota de fundamentare a Direcției Resurse Umane privind stabilirea 

drepturilor salariale ale angajaților instituției, începând cu data de 01.03.2018, document ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data de 01.03.2018, drepturile salariale acordate personalului didactic și 

didactic auxiliar stabilite ca urmare a majorărilor salariale dispuse conform art. 38(3 ) lit. d) din 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt cele 

prevăzute în sunt cele prevăzute în Anexa 1 din Nota de fundamentare ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Începând cu data de 14.03.2018, se aprobă acordarea salariului diferenţiat 

personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic, conform Anexei 2 din Nota de 

fundamentare ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Începând cu data de 14.03.2018, se aprobă acordarea salariului diferenţiat 

personalului didactic, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Salariile diferențiate care au fost aprobate anterior prezentei hotărâri, vor rămâne în 

plată conform referatelor existente și aprobărilor date. 

(4) Salariile diferenţiate se acordă până la 31.12.2018, în limita fondurilor disponibile. 

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