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Hotărârea nr. 296/01.08.2018 

cu privire la aprobarea asigurării cofinanțării pentru proiectul 

"Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young adults: 

Drivers, Barriers and Strategical Implications - SUSCHOICE", finanțat în 

cadrul SUSFOOD2 Cofund – apel 2017 (Horizon 2020) 

 

Având în vedere referatul doamnului prof. univ. dr. Gabriel Popescu, responsabil al 

proiectului "Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young adults: 

Drivers, Barriers and Strategical Implications - SUSCHOICE", finanțat în cadrul SUSFOOD2 

Cofund – apel 2017 (Horizon 2020), prin care propune ca asigurarea cofinanțării proiectului 

în valoare de 54.000 euro să se facă prin deducerea regiei, în cuantum de 44.000 euro, care se 

va vira în totalitate în fondurile proprii ale Academiei de Studii Economice din București, fără 

a se vira cota procentuală către centru de cercetare de care apaține directorul de proiect și nici 

la fondul constituit la DMCI, 

 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti  

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă asigurarea cofinanțării, în valoare de 54.000 euro, în cadrul proiectului de 

cercetare cu titlul "Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young 

adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications - SUSCHOICE", finanțat în cadrul 

SUSFOOD2 Cofund – apel 2017 (Horizon 2020). 

Art. 2. Modul de asigurare a cofinanțării necesare în cadrul proiectului se va face prin 

deducerea regiei, în cuantum de 44.000 euro, care se va vira în totalitate în fondurile proprii 

ale Academiei de Studii Economice din București, fără a se vira cota procentuală către centrul 

de cercetare de care apaține directorul de proiect și nici la fondul constituit la DMCI.  

Art. 2. Domnul prof. univ. dr. Gabriel Popescu, Direcția Economică și Direcția 

Managementul Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 PRORECTOR, 

                                                                                      Prof. univ. dr. Dalina DUMITRESCU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


