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Hotărârea nr. 402/24.10.2018 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare modificării Hotărârii Senatului nr. 176/26.09.2018 

privind tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, 

în anul universitar 2018-2019 

 

Având în vedere Metodologia privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic 

din ASE pentru anul universitar 2018-2019, aprobată prin Hotărârea nr. 87/27.06.2018 a 

Senatului Universitar, 

Având în vedere Hotărârea Senatului nr. 176/26.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2018-

2019, 

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 Hotărârii 

Senatului nr. 176/26.09.2018 privind tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim 

de plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, astfel: 

A. Articolul 1 va avea următorul conținut: 

Art. 1 (1) Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de 

plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 

Funcția 

didactică 

Cadre didactice titular ASE, 

pensionari ASE, cadre didactice 

associate programe MBA, cadre 

didactice din străinătate* 

Cadre didactice asociate 

Tarif predare 

lei/oră 

convențională 

Tarif seminar, 

lucrări practice, 

laborator 

lei/oră 

convențională 

Tarif predare 

Lei/oră 

convențională 

Tarif 

seminar, 

lucrări 

practice, 

laborator 

lei/oră 
convențională 

Tarif 

îndrumare 

doctoranzi  

lei/oră 

convențională 

1. Profesor 60 60 60 60 115 

2. Conferențiar 60 60 60 60 - 

3. Lector 60 60 60 60 - 

4. Asistent 55 55 55 55 - 
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* Cadrele didactice din străinătate vor fi plătite la nivelul standardelor internaționale – 75 euro 

(curs de la sfârșitul lunii din plată) tarif integral în condițiile asigurării sustenabilității 

financiare a programelor universitare unde susțin activități didactice. 
 

(2) Pentru activitățile didactice desfășurate la DPPD (nivelul I și II), cadrelor 

didactice asociate, inclusiv tutorilor de practică din licee, se vor aplica tarifele de la art. 1(1). 

 

B. Articolul 2 va avea următorul conținut: 

Art. 2 Pentru activitățile didactice desfășurate în cadrul programelor de masterat cu 

taxe de școlarizare speciale, tariful de plată cu ora se stabilește prin bugetele acestor programe 

(fără a depăși tarifele maximale, astfel: profesor 153 lei/oră conv., conferențiar 81lei/oră 

conv., lector 59 lei/oră conv., asistent 45 lei/oră conv.). 

 

C. După articolul 2 se va introduce un nou articol, articolul 3, care va avea 

următorul conținut: 

 

Art. 3 Pentru activitățile didactice desfășurate în cadrul programelor  

postuniversitare, inclusiv cele organizate la nivelul DPPD, programelor de formare 

profesională a adulților, precum  și în cadrul cursurilor de pregătire a cadrelor didactice gradul 

I și II, tariful la plata cu ora se stabilește de directorul de program, prin bugetele acestor 

programe și se aprobă de BCA.  

 

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. Roxana SÂRBU 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


