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Hotărârea nr. 147/17.04.2019 

cu privire la aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibilie pentru 

contractele finanțate din  fonduri nerambursabile și stabilirea măsurilor de 

soluționare  

 

Având în vedere raportul nr. 194/GD/15.03.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/141032, 

”Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”(MASPRACT), 

Având în vedere raportul nr. 202/GD/03.04.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/156/1.2/G/141729, 

”Învățământ superior inovativ în managementul proiectelor prin utilizarea tehnicilor 

educaționale moderne”, 

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 nr. 194/GD/15.03.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/141032, 

”Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”(MASPRACT). Serviciul 

Managementul Proiectelor cu Finanțare Nerambursabilă și, în măsura în care va fi sesizată, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire planul de sarcini și 

măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 194/GD/15.03.2019. Biroul Corpul de 

Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 202/GD/03.04.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/156/1.2/G/141729, 

”Învățământ superior inovativ în managementul proiectelor prin utilizarea tehnicilor 

educaționale moderne”. Direcţia Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri 

anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 202/GD/03.04.2019. Biroul Corpul de 

Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 
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