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Hotărârea nr. 51/21.02.2018 

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. 089/GD/08.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/159/1.5/S/134197, "Performanță și excelență 

în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România". 

Direcția Economică, 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/134197.  

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 090/GD/08.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/109/2.1/G/81853, "PRO PRACTICA – 

Facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de studii superioare din domeniul 

economic prin stagii de practică la marii angajatori în România și UE". Direcția Economică, 

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/109/2.1/G/81853.  

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 091/GD/12.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/88/1.5/S/55287, "Doctorat în economie la 

standardele Europei cunoașterii". Direcția Economică, 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/88/1.5/S/55287.  

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


