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Hotărârea nr. 211/24.07.2017 

cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru unele categorii 
de cadre didactice  

 

Având în vedere nota de fundamentare a Direcţiei Resurse Umane privind acordarea salariilor 

diferenţiate cadrelor didactice a căror sumă acordată pentru titlul ştiinţific de doctor în luna 

iunie 2017 depăşeşte cuantumul de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, 

Având în vedere dispoziţiile art. 38(2) şi 39(3) din Legea nr. 153/2017 legea cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Având în vedere Metodologia de acordare a salariilor diferenţiate personalului din Academia 

de Studii Economice din Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr . 

207/14.12.2016 şi modificată prin  Hotărârea Senatului ASE nr. 26/29.03.2017, 

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 acordarea salariilor diferenţiate, până la 31.12.2017, cadrelor didactice a 

căror sumă acordată pentru titlul ştiinţific de doctor în luna iunie 2017 depăşeşte cuantumul 

de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi care întrunesc condiţiile 

prevăzute de Metodologia de acordare a salariilor diferenţiate personalului din Academia de 

Studii Economice din Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr. 207/14.12.2016  şi 

modificată prin  Hotărârea Senatului ASE nr. 26/29.03.2017. Lista cadrelor didactice care 

beneficiază de salarii diferenţiate şi suma alocată lunar sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2. Direcţia Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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