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Hotărârea nr. 322 / 01.07.2022 

 

Având în vedere referatul comun al Directiei Economice, Directiei Resurse Umane, Directiei Juridice și 

Contencios Administrativ și Secretarului șef al universității, privind încheierea de contracte civile cu persoanele 

implicate în procesul de admitere la studii universitare - sesiunile iulie și septembrie 2022, 

În conformitate cu prevederile art. 1851 alin (1) din Codul Civil și potrivit Notificării MMFPSPV nr. 2535 

DJCLM/21.11.2014,  

Având în vedere prevederile art. 7 pct. 1 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, 

Având în vedere cele decise în ședința Biroului Consiliului de Administrație din 15.06.2022, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1 /2011 a Educatiei Nationale, modificată și completată, precum și în baza 

art.41 din Carta Academiei de Studii Economice din București, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

 

Hotărăşte 

Art.1. Se aprobă încheierea de contracte civile cu persoanele implicate în procesul de admitere la studii 

universitare – sesiunile iulie și septembrie 2022. 

Art.2. (1) Sumele necesare remunerării activităților de admitere vor fi suportate din taxele percepute de ASE 

pentru  înscrierea  candidaților la concursul  de admitere la studii universitare - sesiunile iulie și septembrie 2022. 

           (2) Contractele vor avea prevazută valoarea maxima estimată, urmand a fi stabilite sumele ce se vor plăti 

în funcție de valoarea totală a taxelor de înscriere încasate.  

           (3) Sumele de plată aferente contractelor civile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se vor 

stabili după finalizarea perioadelor de inscriere, cu încadrare în bugetul prevazut pentru plata 

conventiilor civile și salariilor diferențiate de maxim 1.550.000 lei. 

Art.3. Direcția Economică, Direcția Resurse Umane, Direcția Juridică și Contencios Administrativ și Secretarul 

șef al universității vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

Conf. univ. dr. Dan Gabriel DUMITRESCU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
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