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Hotărârea nr. 2/18.01.2018 

cu privire la aprobarea 

modificării și a completării art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 141/27.09.2017 

 
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/12.01.2018 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a 

propunerii de aprobare a modificării și a completării art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 141/27.09.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 

completată, a art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea modificării și completării art. 1 la Hotărârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la 

aprobarea tarifelor privind activitățile didactice desfășurate în regim de plată cu ora, în anul universitar 

2017-2018. Astfel, la art. 1 se va adăuga un nou alineat, cu următorul conținut: 

"Art. 1 (2) Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 

2017-2018, începând cu luna ianuarie 2018, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Funcția 

didactică 

Cadre didactice titulare ASE, pensionari 

ASE, cadre didactice asociate programe 

MBA, cadre didactice din străinătate* 

Cadre didactice asociate 

Tarif predare 

lei / oră 

convențională 

Tarif seminar, 

lucrări practice, 

laborator 

lei / oră 

convențională 

Tarif predare 

lei / oră 

convențională 

Tarif seminar, 

lucrări 

practice, 

laborator 

lei / oră 

convențională 

Tarif îndrumare 

Doctoranzi 

lei /     /oră convențională 

1 Profesor 60 60 48 48 115 

2 Conferențiar 60 60 48 48 - 

3 Lector 60 60 48 48 - 

4 Asistent 55 55 44 44 - 

 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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