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Hotărârea nr. 466/27.11.2019 

cu privire la aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibilie pentru 

contractele finanțate din  fonduri nerambursabile și stabilirea măsurilor de 

soluționare  

 
Având în vedere raportul nr. 262/GD/15.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/89/1.5/S/59184, 

”Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din 

România”, 

Având în vedere raportul nr. 270/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/92/3.1/S/61593, ”Cultura antreprenorială – o șansă pentru dezvoltarea spiritului de 

întreprinzător al angajaților din industria de confecții textile”, 

Având în vedere raportul nr. 271/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/89/1.5/S/56287, 

”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelență în tehnologiile societății 

informaționale și dezvoltarea de produse și procese inovative”, 

Având în vedere raportul nr. 272/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul MIS-ETC CODE 129, 

”Envicontec- Integrated systems of monitoring and controlling wastewater, the quality and 

security of textile products commercialized in Romania and Bulgaria”, 

Având în vedere raportul nr. 273/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul MIS-ETC CODE 25, ”Tour Net – 

Promotion of cross-border networking for development of a common Bulgarian Tourist 

Products”, 

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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Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă raportul nr. 262/GD/15.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/89/1.5/S/59184, 

”Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din 

România”. Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la 

raportul Biroului Corpul de Control nr. 262/GD/15.11.2019. Biroul Corpul de Control va 

urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 270/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul 

POSDRU/92/3.1/S/61593, ”Cultura antreprenorială – o șansă pentru dezvoltarea spiritului de 

întreprinzător al angajaților din industria de confecții textile”. Direcţia Economică va duce la 
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îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la raportul Biroului Corpul de Control nr. 

270/GD/25.11.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 271/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/89/1.5/S/56287, 

”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelență în tehnologiile societății 

informaționale și dezvoltarea de produse și procese inovative”. Direcţia Resurse și Direcția 

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

Corpul de Control nr. 271/GD/25.11.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea 

măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 272/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul MIS-ETC CODE 129, 

”Envicontech - Integrated systems of monitoring and controlling wastewater, the quality and 

security of textile products commercialized in Romania and Bulgaria”. Direcţia Economică va 

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

272/GD/25.11.2019. Biroul Corpul de Control va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele 

stabilite. 

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 273/GD/25.11.2019 al Biroului Corpul de Control, cu privire la 

analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile din proiectul MIS-ETC CODE 25, ”Tour Net – 

Promotion of cross-border networking for development of a common Bulgarian Tourist 

Products”. Direcţia Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri anexă la 

raportul Biroului Corpul de Control nr. 273/GD/25.11.2019j. Biroul Corpul de Control va 

urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 
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