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Hotărârea nr. 64/14.03.2018 

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. 093/GD/20.02.2018 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". Managerul 

proiectului, responsabilul financiar al proiectului, 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/89/1.5/S/59184.  

 

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 094/GD/20.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/61086, "Dezvoltare, inovare și 

extinderea accesului la învățare în programe de masterat în administrarea afacerilor". 

Managerul de proiect, Direcția Economică, Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

Nerambursabilă, cu sprijinul Direcției Juridic și Contencios Administrativ, acolo unde se 

impune, 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/61086.  

 

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 095/GD/26.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/84/6.1/S/53606, "RIES – Rețeau 

incubatoarelor de economie socială – Abordare strategică a dezvoltării resurselor umane". 

Direcția Economică și Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire planul de sarcini și 

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

POSDRU/84/6.1/S/53606.  

 

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 096/GD/26.02.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/9/3.1/S/1, "Centru Pilot integrat pentru 

inițierea și sprijinirea afacerilor, în scopul creșterii competitivității economiei românești în 

condițiile aderării la Uniunea Europeană și a dezvoltării durabile". Direcția Economică va 
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duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la recuperarea 

cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/9/3.1/S/1.  

 

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 097/GD/06.03.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/87/1.3/S/63908, "Perfecționarea cadrelor 

didactice din învățământul liceal, care predau discipline economice". Managerul de proiect, 

Direcția Economică, Direcția Resurse Umane, Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

Nerambursabilă, cu sprijinul Direcției 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/87/1.3/S/63908.  

 

Art. 6. Se aprobă raportul nr. 098/GD/06.03.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/109/2.1/G/81513, "Practică de calitate pentru 

manageri - manageri de calitate în practică". 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/109/2.1/G/81513.  

 

Art. 7. Se aprobă raportul nr. 099/GD/06.03.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/137080, "Practică azi pentru a 

deveni managerul de mâine!". Managerul de proiect, Direcția Resurse Umane, Direcția 

Economică și Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă, cu sprijinul 

Direcției Juridic și Contencios Administrativ, acolo unde se impune, 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/137080.  

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


