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Hotărârea nr. 358/15.11.2017 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare a tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare 

ştiinţifică 

Având în vedere referatul nr. DMCI 3046/07.11.2017 întocmit de directorul interimar al 

Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării, 

În baza H.G. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la 

contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, 

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 înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a tarifelor maxime pentru 

activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de personalul cu diferite funcţii/grade 

profesionale din Academia de Studii Economice din Bucureşti, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Funcția / grad profesional Tarif maxim conform 

HG 751/2001 

(lei/oră)* 

1 CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferențiar 

universitar, director, membru în echipa de management pe 

funcțiile definite în cererea de finanțare 

225 

2 CS III, CS, IDT III, IDT, lector universitar, asistent universitar, 

șef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziții/financiar 

proiect 

157 

3 Asistent de cercetare, doctorand, masterand 112 

4 TI, TII, TIII, TS, student, altele 67 

*Tarifele maxime pentru fiecare funcție/grad profesional sunt calculate prin exprimarea în 

lei, la cursul de 4,5 lei/euro, a nivelului corespunzător în euro al tarifelor maxime adoptate în  

HG 751/2017 

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. Dalina DUMITRESCU 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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