
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 135/03.05.2018 

cu privire aprobarea raportului de control financiar intern 

nr. 111/GD din 25.04.2018 

 

Având în vedere raportul de control financiar intern nr. 111/GD din 25.04.2018, întocmit de 

Biroul de Control Financiar Intern, cu privire la identificarea persoanelor responsabile pentru 

producerea unui prejudiciu în valoare de 16.286,17 lei, în proiectul PN-III-P2-2.1-CI-2017-

0163, contract de finanțare pentru execuție proiecte nr. 104CI/2017 încheiat cu Autoritatea 

Contractantă Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării, cu titlul “Dezvoltarea unei aplicații software pentru digitalizarea 

colecțiilor revistelor culturale de prestigiu”, responsabil/director proiect prof.univ. dr. Simona 

Vasilache, 

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 raportul de control financiar intern nr. 111/GD din 25.04.2018, întocmit de 

Biroul de Control Financiar Intern, cu privire la identificarea persoanelor responsabile pentru 

producerea unui prejudiciu în valoare de 16.286,17 lei, în proiectul PN-III-P2-2.1-CI-2017-

0163, contract de finanțare pentru execuție proiecte nr. 104CI/2017 încheiat cu Autoritatea 

Contractantă Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării, cu titlul “Dezvoltarea unei aplicații software pentru digitalizarea 

colecțiilor revistelor culturale de prestigiu”, responsabil/director proiect prof.univ. dr. Simona 

Nicoleta Vasilache. 

Art. 2. Se decide notificarea Comisiei de Etică pentru a analiza atitudinea manifestată în acest 

caz de către cadrul didactic, Simona Nicoleta Vasilache (în baza raportului CFI), precum și 

alte eventuale situații de încălcare a normelor disciplinare și deontologice manifestate în 

activitatea curentă de către aceasta. 

Art. 3. Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Facultatea de Administrarea Afacerilor, 

cu predare în limbi străine, Comisia de Etică și Biroul de Control Financiar Intern vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


