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Hotărârea nr. 555/11.11.2020 

cu privire la  recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste  

cotate Web of Science și Scopus 
 

 

 

Având în vedere referatul nr. 1590/03.11.2020 al directorului Direcţiei Managementul 

Cercetării şi Inovării prin care se propune aprobarea recompensării efortului suplimentar de 

scriere a unor articole în reviste cotate WoS și Scopus cu suma de 3.655,95 lei pentru doamna 

asist. univ. dr. Dumitrescu Cătălina Oana pentru articolul “The Behavioral Economics of 

Decision Making: Explaining Consumer Choice in Terms of Neural Events”,   

Având în vedere referatul nr. 1591/03.11.2020 al directorului Direcţiei Managementul 

Cercetării şi Inovării prin care se propune aprobarea recompensării efortului suplimentar de 

scriere a unor articole în reviste cotate WoS și Scopus cu suma de 890,61  lei pentru domnul 

lect. univ. dr. Gherghina Ștefan Cristian pentru articolul “Empirical Evidence from EU-28 

Countries on Resilient Transport Infrastructure Systems and Sustainable Economic Growth”,   

Având în vedere referatul nr. 1592/03.11.2020 al directorului Direcţiei Managementul 

Cercetării şi Inovării prin care se propune aprobarea recompensării efortului suplimentar de 

scriere a unor articole în reviste cotate WoS și Scopus cu suma de 1.462,38 lei lei pentru 

doamna lect. univ. dr. Iosif Alina Elena pentru articolul “Municipal real properties and the 

challenges of new public management: a spotlight on Romania”, 

În baza procedurii operaţionale PO_DMCI-04 privind recunoaşterea complexităţii activităţii  

suplimentare de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of  Science sau indexate 

Scopus,   

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. (1) Se aprobă recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste 

cotate WoS și Scopus cu suma de 3.655,95 lei pentru doamna asist. univ. dr. Dumitrescu 

Cătălina Oana pentru articolul “The Behavioral Economics of Decision Making: Explaining 

Consumer Choice in Terms of Neural Events”.  

 (2) Se aprobă recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste 

cotate WoS și Scopus cu suma de 890,61 lei pentru domnul lect. univ. dr. Gherghina Ștefan 

Cristian pentru articolul “Empirical Evidence from EU-28 Countries on Resilient Transport 

Infrastructure Systems and Sustainable Economic Growth”. 

(3) Se aprobă recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste 

cotate WoS și Scopus cu suma de 1.462,38 lei pentru doamna lect. univ. dr. Iosif Alina Elena 
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pentru articolul “Municipal real properties and the challenges of new public management: a 

spotlight on Romania”. 

(4) Recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste cotate Web 

of Science sau indexate Scopus se va face din alocarea bugetară de 93.604,3 de lei, 

disponibilă în cadrul liniei bugetare 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani”, prin acordarea 

sumelor de 3.655,95 lei, 890,61 lei și 1.462,38 lei sub formă de salariu diferențiat.  

Art. 2. Direcția Resurse Umane, Direcţia Economică şi Direcţia Managementul Cercetării 

şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Prof. univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

 

          Prorector, 

Prof.univ.dr. Alina Mihaela DIMA 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


