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Hotărârea nr. 427/18.12.2017 

cu privire la constatarea abrogării dispozițiilor Metodologiei de acordare a 

salariilor diferenţiate personalului din Academia de Studii Economice din 

Bucureşti  

Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, de la data intrarii în vigoare a acestei legi se 

abrogă Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, 

Având în vedere că 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, a fost elaborată în baza 

dispozițiilor din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, 

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 constată faptul că 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, a fost abrogată 

implicit ca urmare a abrogării Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 153/2017. 

Art. 2. Consiliul de Administrație confirmă salariile diferențiate acordate în perioada 

01.07.2017 și până la data prezentei, când s-a constatat caducitatea Metodologia de acordare a 

salariilor diferenţiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucureşti, conform 

listei din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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. Eugeniu ŢURLEA 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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