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Hotărârea nr. 454/21.11.2018  

cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor 

cadre didactice  

 

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

din fonduri publice, 

Având în vedere Metodologia privind acordarea salariilor diferentiate personalului din 

Academia de Studii Economice din Bucuresti aprobată prin Hotărârea nr. 153/31.07.2018 a 

Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Având în vedere referatul nr. DMCI 2109/20.11.2018 al directorului Direției Managementul 

Cercetării și Inovării, precum și propunerile formulate de directorii departamentelor privind 

acordarea salariului diferențiat cadrelor didactice, având în vedere complexitatea muncii de 

scriere și publicare a unor articole științifice, în reviste din străinătate indexate Web of 

Science, cu scor relativ de influență nenul, 

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 salariului diferenţiat, cu până la 30%, cadrelor didactice din 

tabelul de mai jos,  având în vedere complexitatea muncii de scriere și publicare a unor 

articole științifice, în reviste din străinătate indexate Web of Science, cu scor relativ de 

influență nenul: 
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția Cuantum total salariu diferențiat (lei) 

1 Androniceanu Armenia profesor 1.867,60 

2 Bradea Ioana Alexandra asistent 2.300 

3 Ciocoiu Carmen Nadia profesor 1.150 

4 Colesca Sofia Elena profesor 1.150 

5 Delcea Camelia lector 2.300 

TOTAL   8.767,60 

Art. 2. Salariile diferenţiate se acordă, din bugetul Direcției Managementul Cercetării și 

Inovării, începând cu luna decembrie 2018, până la epuizarea sumei stabilite conform art. 1 și 

cu respectarea procentului maxim lunar.   

Art. 3. Direcţia Resurse Umane 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 Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


