
                     Academia de Studii Economice din București 

                          Consiliul de Administrație 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 409 /02.08.2022 

cu privire la acordarea salariului diferenţiat salariaților  

implicați în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat 

 

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. 158/31.07.2019 a Senatului Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, 

Având în vedere propunerile formulate de decanii facultăților și directorul Consiliului pentru Studiile Universitare 

de Doctorat, 

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 Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă acordarea salariului diferenţiat angajaților din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București care participă la procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat și doctorat, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Salariul diferenţiat se acordă din venituri proprii, valoarea acestora fiind de 271 653 lei. 

Art. 3. Direcţia Resurse Umane va 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 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Erata  
 

 

La Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 409/02.08.2022 

 cu  privire la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul  de admitere la studii 

universitare de licență, masterat, doctorat pentru anul universitar 2022 - 2023 

 

Având în vedere eroarea materială intervenită în Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

409/02.08.2022, prin menționarea eronată a sumei alocate plații salariilor diferențiate acordate salariaților 

implicați în procesul de admitere pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Se procedează la corectarea art.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 409/02.08.2022, astfel: 

În loc de: 

Art.2. Salariile diferențiate se acordă din venituri proprii, valoarea acestora fiind de 271.653 lei. 

Se va citi: 

Art.2. Salariile diferențiate se acordă din venituri proprii, valoarea acestora fiind de 271.253 lei. 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație însoțita de erată se va retransmite compartimentelor interesate. 

 

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 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 


