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Hotărârea nr. 479/20.09.2021       

cu privire la aprobarea tabelului centralizator al referatelor depuse pentru  

recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste  cotate Web of 

Science și Scopus 

 

 
 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1644/17.09.2021 a directorului Direcției 

Managementul Cercetării și Inovării prin care se propune aprobarea tabelului centralizator al 

referatelor depuse pentru recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste 

cotate Web of Science sau indexate Scopus,   

În baza procedurii operaționale PO_DMCI-04 privind recunoașterea complexității activității  

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 tabelul centralizator al referatelor depuse pentru recompensarea 

efortului  suplimentar de a scrie articole în reviste cotate Web of Science sau indexate Scopus, 

conform anexei la nota de fundamentare nr. 1644/17.09.2021 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

of Science sau indexate Scopus este în sumă de 580.691,89 lei. 

 

(3) Pentru anul 2021, recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste 

cotate Web of Science sau indexate Scopus se va face din alocarea bugetară de 429.832 lei 

disponibilă în cadrul liniei bugetare 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” (fondul de 

cercetare – bugetul de stat), prin acordarea sumei de 375.705,27 lei sub formă de salarii 

diferențiate începând cu luna septembrie 2021 și/sau decontarea unor cheltuieli de informare-

documentare, în limita sumelor prevăzute în anexa la nota de fundamentare nr. 

1644/17.10.2021 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

(4) Diferența de 204.986,62 lei va fi inclusă prin grija Direcției Managementul 

Cercetării și Inovării în bugetul pentru anul 2022. 
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Art. 2. Direcția Resurse Umane, Direcția Economică și Direcția Managementul Cercetării 

și 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 


