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Hotărârea nr. 126/16.04.2020 

cu privire la aprobarea Notei de fundamentare nr. 526/14.04.2020, inițiată de 

Direcția Managementul Cercetării și Inovării, cu privire la oportunitatea realizării 

proiectului instituțional ”Restart România” și solicitarea unui sprijin de la 

Ministerul Educației și Cercetării din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale  
 

Având în vedere referatul nr. DMCI 526/14.04.2020 al directorului Direcției Managementul 

Cercetării și Inovării privind inițierea unui proiect de cercetare cu titlul ”ReStart Economia. Măsuri 

de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România” și solicitarea unui sprijin de 

la Ministerul Educației și Cercetării din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi 

integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru realizarea 

acestui proiect, 

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 

HOTĂRĂȘTE : 

Art. 1(1) Se aprobă inițierea unui proiect de cercetare cu titlul ”ReStart Economia. Măsuri de 

combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România” și solicitarea unui sprijin de 

la Ministerul Educației și Cercetării, din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi 

integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru realizarea 

acestui proiect.  

 (2) Domnul prof. univ. dr. Ion  Anghel este desemnat ca responsabil/director de proiect. 

(3) Valoarea estimată a proiectului este de 1.500.000 lei și nu este solicitată cofinanțare. 

Art. 2 Domnul prof. univ. dr. Ion  Anghel și Direcția Managementul Cercetării și Inovării vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

R E C T O R, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


