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Hotărârea nr. 336/19.09.2018 

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. 127/GD/20.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/176/3.1/S/150298, "Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători 

pentru a genera un număr crescut de afaceri (BizStart)". 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/176/3.1/S/150298.  

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 128/GD/20.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/159/1.5/S/142115, "Performanță si excelență 

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

Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire 

la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115.  

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 129/GD/23.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/90/2.1/S/62955, "Facilitarea tranziţiei de la 

şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie-afaceri internaţionale". Direcția 

Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la 

recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955.  

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 130/GD/23.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/81/3.2/S/59664, "Utilizarea TIC pentru 

servicii de calitate in domeniul financiar contabil". 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/81/3.2/S/59664. 

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 131/GD/24.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/109/2.1/G/81455, " Metode inovative pentru 

profesionalizarea viitorilor specialişti în domeniul financiar-bancar – ProFin". 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/109/2.1/G/81455. 
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Art. 6. Se aprobă raportul nr. 132/GD/25.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/138408, "InfoStart – Începutul 

carierei tale în IT". Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al 

Raportului cu privire la recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului 

POSDRU/161/2.1/G/138408. 

Art. 7. Se aprobă raportul nr. 133/GD/26.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/92/3.1/S/60896, "ANTREMAN -Înfiinţarea 

Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale – modalitate inovativă de promovare a 

antreprenoriatului în România". Direcția Economică și Direcția Resurse Umane vor va duce la 

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

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/60896. 

Art. 8. Se aprobă raportul nr. 134/GD/26.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/58132, "Parteneriat pentru 

modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare". Direcția Economică va 

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

cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58132.  

Art. 9. Se aprobă raportul nr. 136/GD/30.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/92/3.1/S/63922, "Dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale și manageriale în zona IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea și 

promovarea parteneriatelor naționale și transnaționale". Direcția Economică va duce la 

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

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/63922.  

Art. 10. Se aprobă raportul nr. 137/GD/30.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/161/2.1/G/140619, "Stagii de practică pentru 

studenții în domeniul economie și afaceri internaționale (PRACT - EAI)". Direcția Economică 

și, dacă este cazul, Serviciul Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția 

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/161/2.1/G/140619.  

Art. 11. Se aprobă raportul nr. 138/GD/31.07.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/90/2.1/S/63442, "Acces real la piata muncii 

prin intreprinderea simulată". Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și 

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

POSDRU/90/2.1/S/63442.  

Art. 12. Se aprobă raportul nr. 139/GD/02.08.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POCA SMIS 22795, "Formarea continuă, factor de 

creştere a capacităţii administrative a Ministerului Finanţelor Publice". Direcția Economică, 

Direcția Resurse Umane și, dacă este cazul, Serviciul Implementare Programe cu Finanțare 

Nerambursabilă și Direcția Juridic și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire planul 

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

proiectului POCA SMIS 22795.  

Art. 13. Se aprobă raportul nr. 140/GD/10.08.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/60072, "Creşterea calităţii 

programelor de masterat în administraţie publică". Direcția Economică va duce la îndeplinire 

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

cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60072.  
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Art. 14. Se aprobă raportul nr. 141/GD/04.09.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/86/1.2/S/57748, "Program strategic pentru 

promovarea inovării în servicii prin educație deschisă, continuă (INSEED)". 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/86/1.2/S/57748.  

Art. 15. Se aprobă raportul nr. 142/GD/05.09.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/176/3.1/S/150300, "Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și a competențelor manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri 

(NewBiz)". Direcția Resurse Umane, Direcția Economică, Serviciul Implementare Programe 

cu Finanțare Nerambursabilă și, dacă este cazul, Direcția 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/176/3.1/S/150300.  

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

Prorector, 

Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


