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Hotărârea nr. 23/31.01.2018 

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. 075/GD/14.12.2017 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/53202, "Competențe avansate – 

profesionale și de cercetare – în managementul riscului internațional". Direcția Economică, 

Direcția Juridic și Contencios Administrativ și Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

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

recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/53202.  

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 076/GD/14.12.2017 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/92/3.1/S/56330, "Academia de antreprenoriat 

bazat pe cunoaștere". Direcția Economică și Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

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

recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/56330.  

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 079/GD/18.12.2017 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul PODCA 15967, "Creșterea capacității administrative și 

îmbunătățirea calității serviciilor prin formare continuă specializată". Direcția Economică și 

Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire planul 

de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul 

proiectului PODCA 15967.  

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 080/GD/18.12.2017 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/156/1.2/S/133202, "Armonizare prin inovare 

în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate". Direcția Resurse Umane, 

Direcția Economică, Direcția Juridic și Contencios Administrativ și Serviciul Implementare 

Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al 

Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului 

POSDRU/156/1.2/S/133202.  
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Art. 5. Se aprobă raportul nr. 081/GD/19.12.2017 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/137915, "Stagii de practică în 

domeniul resurselor umane pentru studenți - PREUS". Direcția Resurse Umane, Direcția 

Economică și Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la 

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

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137915.  

Art. 6. Se aprobă raportul nr. 085/GD/29.01.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/159/1.5/S/138907, "Excelență în cercetarea 

științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și 

Medical - EXCELIS". Direcția Resurse Umane, Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

și Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire 

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

cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138907.  

Art. 7. Se aprobă raportul nr. 086/GD/30.01.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/92/3.1/S/61095, "Dezvoltarea competențelor 

și asistență în afaceri pentru întreprinzători în dificultate". Direcția Economică și Serviciul 

Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire planul de sarcini 

și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului 

POSDRU/92/3.1/S/61095.  

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

  

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


