Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 145/16.03.2022
cu privire la aprobarea tarifului pentru activități didactice desfășurate în regim de
plata cu ora la programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”,
organizat de către Facultatea de Administrație și Management Public, în anul
universitar 2021-2022
Având în vedere referatul înaintat de domnul prorector Conf.univ.dr. Dan Dumitrescu,
Având în vedere Hotărârea Senatului ASE nr. 195/22.09.2022 cu privire la aprobarea tarifelor
pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2021-2022,
În conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 59/01.03.2022, încheiat între
Secretariatul General al Guvernului, în calitate de achizitor (autoritate contractantă) și Academia
de Studii Economice din București, în calitate de prestator,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum
şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti,

Hotărăşte
Art. 1 Se aprobă aplicarea următoarelor tarife pentru activitățile didactice desfășurate în regim de
plata cu ora la programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
„Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”, organizat de către Facultatea de Administrație
și Management Public, în anul universitar 2021-2022:
Nr.
Tarif/oră convențională de curs/seminar
Funcția/gradul didactic
crt.
(exclusiv CAM 2,25%)
140 lei/oră convențională (350 lei/ora fizică de
1
Profesor universitar
curs, 210 lei/ora fizică de seminar)
140 lei/oră convențională (350 lei/ora fizică de
2
Conferențiar universitar
curs, 210 lei/ora fizică de seminar)
140 lei/oră convențională (350 lei/ora fizică de
3
Lector universitar
curs, 210 lei/ora fizică de seminar)
4
Lectori cu expertiză internațională
750 lei/ora fizică de curs
5
Coordonator formare
250 lei/ora fizică
6
Secretar organizatoric
120 lei/ora fizică
Art. 2 Facultatea de Administrație și Management Public, Direcția Resurse Umane și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
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