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Hotărârea nr. 221/27.06.2018 

cu privire la aprobarea cofinanțării pentru depunerea proiectului 

"Improving the use of immigrant skills on Central and Eastern European labour 

markets - IMUS", în cadrul call-ului Common Challenges – Shared Solutions 

Call no. 2018-01  

 

Având în vedere propunerea formulată de doamna prof. univ. dr.  Monica Roman privind  

inițierea unui proiect de cercetare cu titlul "Improving the use of immigrant skills on Central 

and Eastern European labour markets - IMUS", în cadrul call-ului Common Challenges – 

Shared Solutions Call no. 2018-01 (call-ID) , pentru obținerea unei finanțări din partea EEA 

and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, operator de grant ECORYS POLAND, 

având o cofinanțare de 10% din valoarea proiectului (corespunzator unei sume estimate de 

20.000 de euro, din care se vor achita efectiv 10.000 euro, iar diferența in kind – prin 

contracte de voluntariat) și referatul nr. DMCI 912/12.06.2018 al directorului Direcției 

Managementul Cercetării și Inovării, 

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 ca nivelul cofinanțării în cadrul proiectului de cercetare cu titlul "Improving 

the use of immigrant skills on Central and Eastern European labour markets - IMUS", ce 

urmează a fi depus în cadrul call-ului Common Challenges – Shared Solutions Call no. 2018-

01 (call-ID), pentru obținerea unei finanțări din partea EEA and Norway Grants Fund for 

Regional Cooperation, operator de grant ECORYS POLAND, să fie de 10% din valoarea 

proiectului (corespunzator unei sume estimate de 20.000 de euro, din care se vor achita 

efectiv 10.000 euro, iar diferența in kind – prin contracte de voluntariat).  

Art. 2. Doamna prof. univ. dr.  Monica Roman, 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 


