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Hotărârea nr. 23 din 20.01.2021 

cu privire la aprobarea raportului de control nr. 386/GD/14.12.2020  

 

 

Având în vedere raportul de control nr. 386/GD/14.12.2020 al biroului Corpul de 

Control, cu privire la identificarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul Direcției 

Bibliotecă, în ceea ce îi privește pe angajații Croitoru Alina Nicoleta – directorul direcției și 

Croitoru Paul Marian – salariat al direcției, 

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 Se aprobă raportul de control nr. 386/GD/14.12.2020 al biroului Corpul de Control, 

care a avut ca obiectiv identificarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul Direcției 

Bibliotecă, în ceea ce îi privește pe angajații Croitoru Alina Nicoleta – directorul direcției și 

Croitoru Paul Marian – salariat al direcției, cu excepția propunerii nr. 1 din raport, respectiv a 

măsurilor nr. 1, 2 și 3 cuprinse în planul de sarcini și măsuri – anexă a raportului de control. 

 

Art. 2 Măsura nr. 5 din planul de sarcini și măsuri, anexă a raportului de control nr. 

386/GD/14.12.2020, cu privire la transferul angajatului Croitoru Paul Marian într-un alt 

departament, a fost deja implementată și nu mai are obiect.   

 

Art. 4 Măsurile nr. 4 și 6 din planul de sarcini și măsuri, anexă a raportului de control nr. 

386/GD/14.12.2020, vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Resurse Umane, Direcția 

Juridică și Contencios Administrativ și Cabinetul Rectorului, fiecare acolo unde se regăsește.      
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Art. 5 Raportul de control nr. 386/GD/14.12.2020 al biroului Corpul de Control va fi 

comunicat tuturor Prorectorilor de resort, Directorului general administrativ – lect.univ.dr. 

Florin Dobre, Direcției Resurse Umane – director, Sabin Covrig, Direcției Juridice și 

Contencios Administrativ – director, Elena Găman. 

 

Art. 6 Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


