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Hotărârea nr. 398/24.10.2018 

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. 144/GD/10.09.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/157/1.3/S/135590, "UNIVERSITARIA-

Școala didactică universitară și cercetare Științifică avansată". Direcția Economică va duce la 

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

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/135590. Biroul Control Financiar Intern 

va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 145/GD/11.09.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/189/2.1/S/155900, "Stagii de practică pentru o 

carieră în contabilitate și audit". Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și 

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

POSDRU/189/2.1/S/155900. Biroul Control Financiar Intern va urmări îndeplinirea măsurilor 

în termenele stabilite. 

Art. 3. Se aprobă raportul nr. 146/GD/27.09.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/107/1.5/S/77213, "Doctorat pentru o carieră în 

cercetarea economică interdisciplinară la nivel european". Direcția Economică va duce la 

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

neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/77213. Biroul Control Financiar Intern 

va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 4. Se aprobă raportul nr. 147/GD/02.10.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/125/5.1/S/135301, "Resurse umane pentru o 

creștere inteligentă și inclusivă în sectorul serviciilor". Direcția Economică, Serviciul 

Implementare Programe cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția Juridic și Contencios 

Administrativ vor vor duce la îndeplinire planul de sarcini și măsuri al Raportului cu privire la 
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recuperarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/135301. Biroul 

Control Financiar Intern va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 5. Se aprobă raportul nr. 148/GD/03.10.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/159/1.5/S/134197. 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/134197. Biroul Control 

Financiar Intern va urmări îndeplinirea măsurilor în termenele stabilite. 

Art. 6. Se aprobă raportul nr. 152/GD/17.10.2018 cu privire la analiza și evaluarea 

cheltuielilor neeligibile din proiectul POSDRU/176/3.1/S/150673, "Fii tare! – Tineri 

antreprenori responsabili". Direcția Economică va duce la îndeplinire planul de sarcini și 

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

POSDRU/176/3.1/S/150673. Biroul Corp Control va urmări îndeplinirea măsurilor în 

termenele stabilite. 
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