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Hotărârea nr. 439/23.10.2019 

cu privire la aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibilie pentru 

contractele finanțate din  fonduri nerambursabile și stabilirea măsurilor de 

soluționare  

 
Având în vedere raportul nr. 239/GD/18.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/81/3.2/S/48872, 

”Creșterea competitivității, eficienței și nivelului de sănătate și securitate în muncă pentru 

personalul  din sectorul medical în vederea asigurării de oportunități sporite de angajare pe o 

piață modernă a muncii”, 

Având în vedere raportul nr. 240/GD/18.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/109/2.1/G/82652, ”Investește în tine! Participă la stagii de practică!”, 

Având în vedere raportul nr. 243/GD/27.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/141010, 

”Practică economică și managerială în organizații românești - PRACTOR”, 

Având în vedere raportul nr. 244/GD/04.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/19/1.3/S/41140, ”Management educațional modern. Pregătirea și formarea continuă 

a resurselor umane din învățământul preuniversitar utilizând tehnici modern de e-learning în 

domeniul științelor socio-umane”, 

Având în vedere raportul nr. 245/GD/08.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/156/1.2/G/140317, 

”P.A.S. – Profesori + Angajatori + Studenți – un pas mai aproape spre educația orientată către 

angajare”, 

Având în vedere raportul nr. 253/GD/15.10.2019 al Biroului Corpul de Control, privind 

debitele salariale nerecuperate din proiectele POSDRU, 

Având în vedere raportul nr. 254/GD/18.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/56/1.2/S/31541, 

”Modernizarea educației academic prin introducerea unui system informatics pentru 

managementul universităților românești (SIMUR)”, 

Având în vedere raportul nr. 255/GD/21.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/6/1.5/S/11, ”Doctorat și 

doctoranzi în triunghiul-cercetare-inovare (DOC ECI)”, 

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, 
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Art. 1. Se aprobă raportul nr. 239/GD/18.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/81/3.2/S/48872, 

”Creșterea competitivității, eficienței și nivelului de sănătate și securitate în muncă pentru 



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 

 

 

personalul  din sectorul medical în vederea asigurării de oportunități sporite de angajare pe o 

piață modernă a muncii”. Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și 

măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 239/GD/18.09.2019. Biroul Corpul de 

Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 240/GD/18.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/109/2.1/G/82652, ”Investește în tine! Participă la stagii de practică!”. Direcţia 

Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul 

de Control nr. 240/GD/18.09.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor 

în termenele stabilite. 

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 243/GD/27.09.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/141010, 

”Practică economică și managerială în organizații românești - PRACTOR”. Direcţia 

Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul 

de Control nr. 243/GD/27.09.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor 

în termenele stabilite. 

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 244/GD/04.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/19/1.3/S/41140, ”Management educațional modern. Pregătirea și formarea continuă 

a resurselor umane din învățământul preuniversitar utilizând tehnici modern de e-learning în 

domeniul științelor socio-umane”. Direcţia Economică și Direcția Resurse Umane vor duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 

244/GD/04.10.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 245/GD/08.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/156/1.2/G/140317, 

”P.A.S. – Profesori + Angajatori + Studenți – un pas mai aproape spre educația orientată către 

angajare”. Direcţia Economică și Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire planul de 

sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 245/GD/08.10.2019. Biroul 

Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 6. Se aprobă raportul nr. 253/GD/15.10.2019 al Biroului Corpul de Control, privind 

debitele salariale nerecuperate din proiectele POSDRU. Direcţia Economică va duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 

253/GD/15.10.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

Art. 7. Se aprobă raportul nr. 254/GD/18.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/56/1.2/S/31541, 

”Modernizarea educației academic prin introducerea unui system informatics pentru 

managementul universităților românești (SIMUR)”. Direcţia Economică va duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 
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254/GD/18.10.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

Art. 8. Se aprobă raportul nr. 255/GD/21.10.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/6/1.5/S/11, ”Doctorat și 

doctoranzi în triunghiul-cercetare-inovare (DOC ECI)”. Direcţia Economică va duce la 

îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 

255/GD/21.10.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

                                               Prorector, 
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Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


