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Hotărârea nr. 159/23.05.2018 

cu privire la aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibilie pentru 

contractele finanțate din  fonduri nerambursabile și stabilirea măsurilor de 

soluționare  

Având în vedere rapoartele comisiilor numite pentru analiza, evaluarea și propunerea 

măsurilor de soluționare cu privire la cheltuielile neeligibile stabilite în cadrul contractelor 

finanțate din fonduri nerambursabile, 

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. 105/GD/22.03.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/109/2.1/G/81526, "Prin practica pedagogică 

de calitate, cu un pas mai aproape de cariera didactică". Direcția Economică va duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor 

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81526.  

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 107/GD/26.03.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/58160, "Sistem colaborativ integrat 

bazat pe cunoștințe pentru îmbunătățirea managementului universităților economice, în 

contextul noului Cadru Național al Calificărilor din Învățământul Superior". Direcția 

Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la 

recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58160.  

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 110/GD/25.04.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor de prefinanțare, care, până în prezent, nu au fost recuperate de la partenerii din 

proiectele POSDRU cu finanțare externă nerambursabilă, derulate de A.S.E. București, în 

perioada 2010-2015. Direcția Economică, Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

Nerambursabilă și Direcția Juridic și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire planul 

de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor de prefinanțare 

înregistrate în proiectele POSDRU, derulate cu finanțare externă nerambursabilă.  

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 112/GD/03.05.2018 cu privire la stabilirea unor prejudicii 

financiare, pentru cazul în care nu au fost suspendate plățile în cadrul proiectelor de cercetare, 

pentru persoanele aflate în concedii medicale. Direcția Resurse Umane, Direcția Economică și 

Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire planul 

de sarcini și măsuri al Raportului.  

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 113/GD/07.05.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile constatate de OI POCU-MEN în proiectele 

POSDRU/159/1.5/S/134197 și POSDRU/159/1.5/S/142115, cu titlul "Performanță și 

excelență în cercetarea doctorală și postoctorală în domeniul științelor economice din 

România". Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă, Direcția Juridic și 



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 

 

 

Contencios Administrativ, Direcția Resurse Umane, Direcția Managementul Cercetării și 

Inovării și Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului 

cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectelor 

POSDRU/159/1.5/S/134197 și POSDRU/159/1.5/S/142115, aferente angajatei Cristina 

Voicu.  

Art. 6. Se aprobă raportul nr. 114/GD/11.05.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/91/2.2/S/62220, "Educația, șansa noastră 

pentru un viitor comun!". Direcția Resurse Umane și Direcția Economică vor duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor 

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/62220.  

Art. 7. Se aprobă raportul nr. 115/GD/11.05.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/138487, "Practica din studenție este 

a muncii temelie!". Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al 

Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului 

POSDRU/161/2.1/G/138487.  

Art. 8. Se aprobă raportul nr. 121/GD/21.05.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/160/2.1/S/138113, "SIMPRACT – Tranziția 

de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate". Serviciul 

Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția Juridic și Contencios 

Administrativ vor duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la 

recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113.  

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


