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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A NEREGULILOR
ŞI DE STABILIRE A CREAN ELOR BUGETARE
Încheiat la data de 3.11.2015
privind proiectul: POSDRU/159/1.5/S/141086 cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în
programe doctorale şi postdoctorale", cod SM1S-50719, implementat de Institutul de
Cercetare a Calit ii Vie ii, Academia Român .
1. Denumirea şi datele de identificare ale autorit ii cu competen e în gestionarea fondurilor
europene/structurii de control
a) Organismul Intermediar pentru Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneMinisterul Educa iei i Cercet rii tiin ifice, denumit în continuare OI POSDRU – MECS (Str.
Spiru Haret nr.12, sector 1, Bucureşti, cod fiscal 13729380, precum şi adresa de coresponden din
Ştirbei Vod nr.39, sector 1, Bucureşti);
Verificarea este realizat de:
- Doamna Ada Darie, ofi er de nereguli,
- Doamna Gabriela Bog an, ofi er de control,
în baza Deciziei nr. OI/1397/ES/05.09.2014 a procedat la efectuarea unei analize a cazurilor de
suspiciune de neregul înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/3298/SJCSN/02.06.2014 i
OI/3467/SJCSN/05.06.2014, transmis la AMPOSDRU ca suspiciune de fraud înregistrat la
OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/4133/SJCSN/11.06.2014, ce a avut drept scop verificarea aspectelor
sesizate, care con in constat ri cu implica ii financiare.
1) “[…], sunt Cercet tor (…) şi aş dori s sesizez UNA dintre neregulile legate de organizarea
acestui concurs, neregul în care am fost implicat . Concursul a avut mai multe nereguli grave,
semnalate într-o Peti ie care a fost deja adresat şi AMPOSDRU (peti ie semnat de mai mul i
cercet tori printre care şi subsemnata). Chiar dac prezentul mail se refer la o problem punctual
pe care o descriu în continuare, ataşez şi aceast Peti ie pentru a oferi un tablou mai complet al
neregulilor de la acest concurs.
Mai exact, situa ia mea este urm toarea: sunt doctor din 2009, prin Ordin de Ministru din
10.04.2009 şi conform Metodologiei afişate ini ial pe site-ul proiectului (vezi ataşat
Metodologie_1) aş fi fost eligibil s candidez la aceste burse. În timpul desf şur rii concursului
metodologia a fost schimbat , f r ca acest lucru s fie asumat de c tre Organizatori (prin Erat şi
arhivarea vechii versiuni), ap rând în noua versiune (Vezi în ataşament Metodologie_2) o not de
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subsol la condi iile de eligibilitate pentru candida ii la bursele postdoctorale prin care se precizeaz
urm toarele: “Preciz m c ob inerea titlului de doctor trebuie în eleas ca fiind data sus inerii
publice a lucr rii.”
Aceast not explicativ contravine Legii Educa iei num rul 1/2011 Art. 168 paragraful 7 care
men ioneaz explicit: “Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii,
tineretului şi sportului, dup validarea tezei de doctorat de c tre CNATDCU.”
Cu trei zile înainte de termenul limit de depunere a dosarului m-am dus în audien la Directorul
ICCV, domnul profesor C t lin Zamfir despre care mi s-a spus c este şi directorul proiectului, s
întreb ce variant trebuie luat în seam şi s îi semnalez c varianta de pe site este ilegal .
Domnia sa m-a asigurat, în cuvinte, f r s îmi ofere în scris aceste asigur ri, c prin de inerea
titlului de doctor se în elege confirmarea titlului prin Ordinului de Ministru şi c doar ca urmare a
unei neglijen e anun ul este în aceast form pe site. În aceste condi ii, îndeplinind criteriile de
eligibilitate (care precizau necesitatea s fi ob inut titlul de doctor între 8.04.2009 şi 08.04.2014)
m-am înscris la concurs.
În ziua în care trebuiau s înceap evaluarea candida ilor în proba de interviu (19.05.2014) a ap rut
pe site un tabel numit “Tabel cu persoane care nu lucreaz în înv mânt”, în care se specific
faptul c aceste persoane sunt “Poten ial respinse”; între acestea m aflam şi eu, în dreptul numelui
meu existând men iunea “Se respinge. A sus inut teza în februarie 2009.” Câteva preciz ri: 1. Nu
aveam ce s caut pe acel tabel, eu lucrând în institu ie de cercetare şi fiind profesor asociat (…) 2.
Conform Ghidului, Regulamentului de concurs şi oric ror metodologii de organizare a concursului
pentru fonduri de cercetare sau burse, nu exist formula „poten ial respinşi! 3. Conform primei
versiuni a Metodologiei, Legisla iei Na ionale (Legea Educa iei Na ionale) şi asigur rilor date de
directorul de proiect, candidatura mea era eligibil !
În consecin , am depus o contesta ie, pe care o ataşez acestui mail, (…), contesta ie la care nu am
primit nici pân în acest moment un r spuns, dar care a fost respins conform documentului “Tabel
contesta ii burse postdoctorale” care a fost publicat pe site pe 21.05.2014 (ataşat; a se observa c
nici acest Tabel, ca de altfel niciunul dintre documentele proiectului publicate pe site-ul institutului
beneficiar sau ale institutelor partenere nu este asumat de c tre cineva, prin nume şi semn tur ).
Dat fiind c în continuare consider c s-a comis o ilegalitate prin interpretare arbitrar şi
r uvoitoare a legii şi astfel mi s-a înc lcat dreptul de a participa la aceast competi ie, solicit prin
aceast Sesizare un control asupra organiz rii concursului, anularea acestuia dac se dovedeşte c
s-a înc lcat legea şi reorganizarea unui concurs corect, cu exper i evaluatori independen i. De
asemenea solicit un r spuns scris la sesizarea mea în care s mi se aduc la cunoştin concluzia
comisiei de anchet şi solu ia la sesizarea mea. […]”
2) “[…] PETI IE
Suntem un grup de cercet tori post-doctorali care au candidat la concursul organizat în luna mai
2014 în vederea acord rii de burse post-doctorale prin proiectul „Pluri şi interdisciplinaritate în
programe doctorale şi post-doctorale” (POSDRU/159/1.5/S/141086).
Concursul a fost coordonat de Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii (ICCV), în calitate de
beneficiar, cu colaborarea institu iilor partenere în acest proiect: Institutul de Sociologie (IS) şi
Institutul de Economie Na ional (IEN) ale Academiei Române, Universitatea Na ional de
Educa ie Fizic şi Sport din Bucureşti (UNEFS) şi Academia Na ional de Informa ii „Mihai
Viteazul” (ANI).
Date fiind deficien ele grave ale modului în care a fost organizat acest concurs, v solicit m
anularea acestuia şi organizarea unui nou concurs, care s urmeze o metodologie clar şi
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transparent şi în cadrul c ruia evaluarea s fie realizat de o nou comisie, alc tuit din membri
care s nu se afle în conflict de interese.
Iat , mai în detaliu, care au fost deficien ele grave pe care le-am constatat:
1. Metodologia a fost insuficient de clară şi neadaptată diversităţii proiectelor depuse:
1.1. Nu au fost precizate structura şi dimensiunile pe care trebuie s le aib proiectul de cercetare
depus de candida i, aşa cum s-a întâmplat la alte concursuri organizate, în aceast perioad , prin
proiecte POSDRU, Axa prioritara 1, DMI 1.5 (cum ar fi cel organizat de Academia Român ). Un
format tip al proiectului ar fi fost necesar pentru evaluarea comparativ a proiectelor depuse, care
se încadreaz în domenii foarte variate. (Aceast varietate era de aşteptat, având în vedere c una
dintre condi iile de înscriere pentru candida i a fost „S prezinte un proiect de cercetare din orice
domeniu ştiin ific care s implice o component social important ”.)
1.2. Criteriile de evaluare nu au fost precizate în mod clar (nici înainte de începerea concursului,
nici dup terminarea lui). Informa iile despre ponderea atribuit aspectelor evaluate au fost
publicate pe site-ul ICCV abia pe 23 mai, odat cu rezultatele finale, şi într-o form insuficient de
precis , spunându-se c „în nota final au fost incluse: activitatea de cercetare ştiin ific – în
propor ie de 20%; calitatea proiectului de cercetare şi relevan a acestuia pentru obiectivele urm rite
de proiectul ID 141086 (pluri şi interdisciplinaritate cu impact social) – în propor ie de 50%;
sus inerea proiectului prin interviu – în propor ie de 30%”. Dar aceste ponderi nu sunt precizate,
separat, în tabelul rezultatelor finale, care ar fi trebuit s comunice nu doar punctajul final, ci şi
punctajul ob inut de candida i la fiecare dintre aceste aspecte: „cercetarea ştiin ific ”, „calitatea
proiectului de cercetare” şi „sus inerea proiectului”.
2. Evaluarea nu s-a desfăşurat conform Metodologiei anunţate: înaintea interviului nu s-a realizat
o evaluare ştiinţifică a dosarelor, ci doar o analiză tehnică a eligibilităţii candidaţilor, ceea ce a
afectat în mod grav evaluarea prin interviu.
În Metodologia concursului se preciza c „selec ia pentru bursele postdoctorale se face prin
evaluarea dosarelor depuse, a proiectului individual de cercetare ştiin ific , sus inut în fa a
comisiei.”
Având în vedere aceast precizare şi faptul c ra iunea de a fi a interviului este tocmai aceea de a
permite membrilor comisiei s aprofundeze evaluarea prealabil a dosarelor, ar fi trebuit ca
dosarele s fie evaluate înainte de interviu. Consider m c acest lucru nu s-a întâmplat şi c în cele
trei zile dintre ultima zi de înscriere (15 mai) şi prima zi de interviu (19 mai) a avut loc doar o
analiz tehnic a dosarelor (dup criteriul apartenen ei la un institut/centru de cercetare), şi nu o
evaluare ştiin ific a lor.
Exist dou ra iuni pentru care sus inem acest lucru:
2.1. Lista cu participan ii la interviu (publicat pe site-ul ICCV chiar în noaptea de dinaintea zilei
interviului) men iona numai faptul c aceştia sunt eligibili, şi nu cuprindea punctajul ob inut în
urma unei evalu ri a dosarului, adic a „cercet rii ştiin ifice” (20% din nota final ) şi a „calit ii
proiectului de cercetare” (50% din nota final ). Având în vedere num rul mare de candida i înscrişi
(319), perioada cuprins între ultima zi de înscrieri şi ziua interviului ar fi trebuit prelungit , astfel
încât s permit evaluarea ştiin ific a tuturor dosarelor.
2.2. Pentru foarte mul i dintre candida ii intervieva i, a fost evident faptul c membrii comisiei nu
cunoşteau proiectul inclus în dosar, având în vedere întreb rile neinformate şi insuficient de precise
pe care le-au adresat candida ilor (întreb ri mult prea generale, care adesea nu aveau o leg tur
clar cu proiectul). Faptul c membrii comisiei nu cunoşteau deja proiectele candida ilor a afectat
în mod grav sus inerea proiectului la interviu – care a avut o pondere de 30% din nota final !
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Candida ii nu puteau sus ine în mod adecvat un proiect de 10-15 pagini în doar 5-10 minute, în fa a
unei comisii care nu-l citise.
Perioada foarte scurt de timp dintre ultima zi de interviu (21 mai) şi ziua afiş rii rezultatelor finale
(23 mai) ne face s credem c dosarele nu au fost evaluate nici în urma interviului, ceea ce
decredibilizeaz profund rezultatele finale primite de cei 231 de candida i intervieva i, având în
vedere c experien a ştiin ific şi calitatea proiectului de cercetare – reprezentând, împreun , 70%
din nota final – puteau fi evaluate în mod corespunz tor numai printr-o lectur atent a dosarelor,
şi nu printr-un interviu de maxim 10-12 minute.
Faptul c nu a fost realizat o evaluare ştiin ific atent a dosarelor şi c nu a existat un interes real
de a evalua candidaturile depuse reiese şi din modul în care arat notele finale primite de candida i.
În primul rând, nu se precizeaz cum s-a ajuns la aceste note: nu se precizeaz punctajele
intermediare pe care candida ii ar fi trebuit s le ob in la cele trei aspecte: experien a ştiin ific ,
calitatea şi relevan a proiectului de cercetare şi sus inerea prin interviu. În al doilea rând, este de
remarcat faptul c notele celor 231 de candida i intervieva i se grupeaz în câteva mari calupuri,
f r valori intermediare: nota 10 (32 candida i); nota 9,90 (5 candida i); nota 9,70 (3 candida i);
nota 9,20 (2 candida i); nota 9,10 (12 candida i); nota 9,00 (25 candida i); nota 8,90 (84 candida i);
nota 8,80 (45 candida i); nota 8,70 (17 candida i); nota 8,60 (6 candida i). Acest tablou sugereaz
faptul c s-a realizat o notare general a candidaturilor, f r o aten ie acordat particularit ilor
fiec rui proiect în parte. De asemenea, trebuie remarcat diferen a foarte mare dintre nota ultimului
candidat admis (9,70) şi nota primului candidat respins (9,20), care indic faptul c s-a dorit
evitarea posibilit ii ca lista celor admişi s se modifice în urma contesta iilor depuse de cei
respinşi.
3. Condi iile de eligibilitate au fost modificate pe parcurs de dou ori, ultima oar dup încheierea
înscrierilor (15 mai), şi anume chiar în prima zi de interviu (19 mai).
3.1. La înscriere, candida ii au aflat c trebuie s includ în dosar un document care nu se afla pe
lista cu documentele necesare cuprins în Metodologia concursului (publicat pe 28 aprilie), şi
anume: o adeverin care s ateste apartenen a la un institut/centru de cercetare. Necesitatea de a
prezenta aceast adeverin nu era men ionat nici în documentul intitulat „Clarificare condi ii de
eligibilitate”, publicat pe site-ul ICCV în data de 9 mai (deci la trei s pt mâni dup comunicatul
ini ial privitor la lansarea programului, publicat pe 17 aprilie).
3.2. Chiar în ziua interviului, candida ii declara i deja ca eligibili au fost informa i c trebuie s fie
şi salaria i ai institutului/centrului respectiv, ceea ce i-a exclus, de pild , pe cei care sunt membri ai
unor centre de cercetare din cadrul facult ilor de profil, unde cel mai adesea nu se pune problema
remunera iei pentru tinerii cercet tori post-doctorali. Acest criteriu a fost îns aplicat în mod
arbitrar, deoarece au fost candida i care, deşi aveau aceeaşi afiliere (nesalarizat ), au fost unii
respinşi, iar al ii admişi la interviu.
Mai mult, 34 dintre candida ii declara i ini ial ca neeligibili au depus contesta ii, iar 25 au primit
„aviz favorabil”, devenind eligibili. Faptul c 74% dintre contesta ii au fost considerate justificate
decredibilizeaz şi analiza tehnic a dosarelor. În concluzie, criteriile de eligibilitate trebuiau
anun ate în mod clar înainte de începerea perioadei de înscrieri, pentru a nu induce atâ ia candida i
în eroare, l sându-i s lucreze la proiecte şi, pe unii dintre ei, chiar s vin pân la Bucureşti pentru
interviu, crezând c sunt eligibili. În plus, analiza tehnic a dosarelor – dup criteriul eligibilit ii –
trebuia f cut chiar la înscriere, şi nu ulterior. Chiar şi analiza f cut ulterior nu a fost una precis
şi ferm , având în vedere c în tabelul cu candida ii eligibili erau men ionate, în dreptul numelui
unora dintre ei, diferite documente ce înc urmau s fie aduse pentru ca aceştia s fie considera i
realmente eligibili. Toate aceste deficien e demonstreaz incapacitatea de a organiza concursul
într-un mod corespunz tor.
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Dar cel mai grav aspect cu privire la introducerea drept criteriu de eligibilitate a adeverin ei de
salariat al unui centru/institut de cercetare este urm torul: acest criteriu atac una dintre ra iunile de
a fi ale burselor POSDRU, care sunt menite s -i sprijine şi pe aceia care nu au înc o surs de venit
care s le permit s se dedice cercet rii. Mai precis, restrângerea eligibilit ii la cei care sunt deja
angaja i ca cercet tori, deci şi-au început deja cariera în cercetare, contravine unuia dintre
principalele obiective opera ionale ale Domeniului Major de Interven ie 1.5 – Programe doctorale
şi postdoctorale în sprijinul cercet rii, aşa cum sunt acestea precizate în Documentul cadru de
implementare a Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013),
unde se spune:
„Sprijinirea doctoranzilor şi cercet torilor postdoctoranzi are ca scop îmbun t irea particip rii la
programe doctorale şi post-doctorale, dezvoltarea mobilit ii academice pentru doctoranzi şi
cercet tori şi creşterea atractivit ii şi motiva iei pentru alegerea unei cariere în cercetare” (p. 50).
4. Modul de desf şurare a concursului a înc lcat principiul egalit ii de şanse şi tratament
4.1. Nu au fost trata i în mod egal candida ii din Bucureşti şi cei veni i din afar Bucureştiului.
Lista cu candida ii eligibili, admişi la interviu, a fost publicat pe site-ul ICCV abia pe 19 mai, în
ziua interviului, la ora 00:15, interviurile începând la ora 9 diminea a. Au fost mul i candida i care
au c l torit în acea noapte spre Bucureşti pentru a afla la fa a locului c nu sunt eligibili. Multor
candida i, declara i ini ial ca neeligibili, li s-a permis s aduc adeverin ele de salariat pe 19 mai,
ceea ce a condus la o nou discriminare între candida ii din Bucureşti şi cei veni i din provincie,
aceştia din urm nemaiputând aduce adeverin ele.
4.2. Participan ii la interviu nu au fost trata i în mod egal: durata interviului şi tipul de întreb ri
adresate au variat în mod nejustificat de la un candidat la altul.
Unii candida i au fost intervieva i 3-4 minute, al ii 10-12 minute. Mul i dintre candida i nu au fost
l sa i s -şi prezinte proiectul (mai ales cei care au stat foarte pu in la interviu) şi/sau au primit
întreb ri care nu aveau leg tur cu proiectul:
- unii candida i au primit întreb ri legate de experien a de cercetare şi locul de munc – aspect care
nu f ceau obiectul interviului şi erau deja prezente în dosar;
- al i candida i au fost întrerup i din sus inerea proiectului prin întreb ri neinformate şi
senten ioase, menite s sugereze c proiectul nu este suficient elaborat sau este lipsit de valoare;
- al i candida i au primit întreb ri critice privitoare la aspectul fizic al dosarului; (…)
În plus, mai mul i candida i au semnalat faptul c , în cadrul interviului, au primit întreb ri de la
persoane ce p reau a face parte din comisie, dar care nu sunt men ionate în lista cu membrii
comisiei publicat ulterior pe site-ul ICCV.
5. Membrii comisiei de evaluare s-au aflat în conflict de interese.
Dintre cei 40 de candida i admişi, 32 sunt activi în institu iile implicate în proiect, conform
tabelului cu candida ii eligibili, publicat în ziua interviului: 15 la ICCV (15 admişi din 16 înscrişi);
7 la UNEFS; 4 la IEN; 3 la IS; şi 3 la ANI. Având în vedere componen a comisiei de evaluare a
postdoctoranzilor, fiecare dintre membrii comisiei s-a aflat în conflict de interese, prin aceea c a
participat la evaluarea candida ilor afilia i institu iei pe care o reprezint .
În acest moment, componen a comisiei de evaluare nu mai este public ; ea a fost f cut public
pentru prima dat abia în diminea a de 23 mai, pe site-ul ICCV, dar informa ia respectiv a fost
retras dup doar câteva ore – probabil, pentru a masca conflictul de interese existent în cazul
evalu rii majorit ii candida ilor admişi. inem s preciz m c noi nu contest m dreptul acestor
persoane de a candida, ci semnal m faptul c ei au fost evalua i de persoane active în aceleaşi
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institu ii şi care, de aceea, nu ar fi trebuit s ia parte la evaluarea candida ilor respectivi; ar fi
trebuit înlocuite de evaluatori independen i, dup caz.
Având în vedere c 32 dintre candida ii admişi sunt activi în institu iile implicate în proiect, ar
trebui s fie f cute publice şi analizate temele proiectelor lor de cercetare, pentru a se vedea dac
acestea nu coincid cumva cu temele de cercetare actuale ale institu iilor respective – ceea ce ar
reprezenta un caz de dubl finan are.
Toate aceste deficien e ale organiz rii concursului pentru acordarea de burse postdoctorale prin
proiectul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale” pun în mod grav
sub semnul întreb rii inten ia reprezentan ilor institu iilor implicate în proiect (ca beneficiar şi
parteneri) de a evalua în mod obiectiv şi echidistant proiecte de cercetare ce se înscriu în domenii
foarte diferite şi de a admite cercet tori care nu sunt activi la institu iile implicate în proiect.
Având în vedere cele de mai sus, v solicit m s dispune i anularea concursului şi organizarea unui
nou concurs, dup urm toarele criterii:
1. S aib o metodologie clar şi transparent , prin anun area de la bun început a criteriilor de
eligibilitate;
2. S presupun o perioad de timp rezonabil pentru evaluarea ştiin ific a dosarelor depuse,
înaintea interviului (cu publicarea rezultatelor ob inute de fiecare candidat în urma acestei
evalu ri);
3. Interviul s fie dedicat exclusiv sus inerii proiectului, ca r spuns la întreb ri informate şi aplicate
despre proiect;
4. Evaluarea dosarului şi evaluarea interviului s respecte principiul egalit ii de şanse şi tratament
între to i candida ii, indiferent de domeniul lor ştiin ific şi de apartenen a lor institu ional – ceea
ce impune formarea unei comisii de evaluare care s nu se afle în conflict de interese cu candida ii
evalua i.”
b) Punctul de vedere
................................................................
c) Locul unde s-a desf şurat verificarea:
Direc ia OIPOSDRU MECS şi UR POSDRU Vest
d) În perioada:24-31.07.2015; 10.08.2015-18.09.2015; 19-21.10.2015; 28-30.10.2015; 2-3.11.2015

2. Baza legal a verific rii
a) Prevederile Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice na ionale aferente acestora, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
b) H.G.nr.875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.66/2011, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
c) Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
d) Contractul de finan are POSDRU/159/1.5/S/141086, înregistrat la OIPOSDRU MEN cu nr.
OI/2341/D/07.04.2014, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
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3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate
a) Denumirea: Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Academia Român
b) Sediul: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti
c) Cod fiscal: 4267150
d) Domiciliul fiscal: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti
e) Reprezentatul legal: C t lin Zamfir - Director
4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului
a) Num rul şi data contractului: POSDRU/159/1.5/S/141086, înregistrat la OIPOSDRU MEN cu
nr. OI/2341/D/07.04.2014.
b) Titlul proiectului: „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale"
c) Perioada de implementare: 07.04.2014-07.10.2015 (18 luni cf. CF)
d) Buget total1: valoarea total eligibil a contractului a fost estimat la 8.009.766,00 lei;
e) Surse de finan are:
– contribu ie UE:

6.807.500,12 lei (100%);

– contribu ie public na ional :

0,00 lei (0%) din care:

• buget de stat:

0,00 lei (0%)

• buget local:

0,00 lei

• alte surse publice:

0,00 lei

– contribu ie privat :

0,00 lei

– contribu ia eligibil a beneficiarului:

1.202.265,88 lei (15%)

f) Stadiul actual de implementare – în implementare
Conform informa iilor cuprinse în Acordul de parteneriat cu nr. 437/19.08.2013, proiectul
POSDRU/159/1.5/S/141086 se desf oar în parteneriat având urm toarea componen :
- Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii (ICCV), Academia Român
solicitant;

– în calitate de

- Institutul de Sociologie (IS) , Academia Român – în calitate de partener 1;
- Institutul de Economie Na ional (IEN), Academia Român - în calitate de partener 2;
- Universitatea Na ional de Educa ie Fizic

i Sport (UNEFS)– în calitate de partener 3;

- Academia Na ional de Informa ii ”Mihai Viteazul”(ANI) - în calitate de partener 4;
În sprijinul implement rii proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, AMPOSDRU avanseaz
beneficiarului suma de 17.920 lei la data de 07.07.2014 (extras de cont 08.07.2014), sum ce a fost
integral alocat Universit ii Na ionale de Educa ie Fizic i Sport – partener 3 i Academiei
Na ionale de Informa ii ”Mihai Viteazul” – partener 4 (extras de cont 15.07.2014) conform
prevederilor din Acordul de parteneriat nr. 437/19.08.2013.
1

Bugetul proiectului la data semn rii contractului de finan are POSDRU/159/1.5/S/141086
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- La data de 14.05.2015, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, depune la OIPOSDRU
Cererea de prefinan are nr. 2, înregistrat la beneficiar sub nr. 22/14.05.2015 i la OIPOSDRU cu
nr. OI/4771/SVPF/15.05.2015, prin care solicit tran a a doua de prefinan are în valoare de 17.920
lei sum ce reprezint 5% din valoarea total eligibil a contractului de finan are, sum avansat de
AMPOSDRU în data de 21.07.2015.

Au fost depuse urm toarele Cereri de rambursare:
Pân la data întocmirii prezentului draft al procesului verbal de constatare au fost depuse i
validate trei (3) cereri de rambursare CRC nr.1, CRC nr. 2 i CRC nr. 3, dup cum urmeaz :
la CRC nr.1 beneficiarului proiectului cu ID 141086 i-a fost rambursat suma de 281,05 lei
(contribu ie FSE). În urma solu ion rii sesiz rii de neregul înregistrat la OIPOSDRU cu nr.
OI/8432/SJCSN/06.11.2014, a fost întocmit Procesul Verbal de constatare a neregulilor i de
stabilire a crean ei bugetare înregistrat la OIPOSDRU cu nr.9206/SJCSN/18.11.2014, prin care a
fost recuperat suma de 281,05 lei, deoarece suma validat i rambursat beneficiarului la data de
07.08.2014 nu a fost bugetat pentru a fi finan at prin POSDRU;
la CRC nr. 2 beneficiarului proiectului cu ID 141086 i-a fost rambursat suma de
626.856,17 lei (contribu ie FSE);
aferent CRC nr. 3 beneficiarului proiectului cu ID 141086 i-a fost rambursat suma de
925.649,32 lei (contribu ie FSE).
dosarul aferent CRC nr. 4 versiunea 1 a fost depus i înregistrat cu nr.
OI/7550/SVPF/10.08.2015 i dosarul CRC 4 versiunea 2 a fost depus i înregistrat cu nr.
OI/8857/SVPF/21.09.2015. Facem precizarea c cheltuielile aferente CRC 4 versiunea 2 nu au fost
rambursate;
dosarul aferent CRC nr.5 a fost depus i înregistrat cu nr. OI/9648/SVPF/09.10.2015.
Cheltuielile aferente CRC5 nu au fost rambursate.
Nu au fost depuse cereri de plat .
La contractul de finan are POSDRU/159/1.5/S/141086 au fost aduse urm toarele modific ri şi
complet ri, respectiv:
1. Notificarea nr.1, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/4704/SSC/14.07.2014, prin care se
înlocuie te:
- managerul proiectului d-nul C t lin Zamfir cu d-nul Cace Sorin;
- experta pe termen lung de la Institutul de Sociologie Camelia Beciu cu expertul Anghel
Petre;
- experta de la Institutul de Economie Na ional Ileana M rginean cu experta Anca
Cristea (Mocanu);
Modificarea echipei de implementare produce efecte începând cu data de 26.07.2014.
2. Notificarea nr.2, înregistrat la OI cu nr.8368/SSC/05.11.2014, prin care:
- se introduc exper ii pe termen lung: Roman Adriana-manager financiar (S), Neac u
Floren a Mihaela-expert achizi ii (S), Roma Adriana - Expert asistent comunicare
i rela ionare cu studen ii i cercet torii (S), Gârlan Mictat Ahmet – Expert
dezvoltare re ele i parteneriate;
-

se înlocuiesc exper ii pe termen lung, dup cum urmeaz : Ilie Simona – asistent manager
(S) cu Iordache Maria - asistent manager (S) i Ioan M rginean – expert coordonator (S) cu
C t lin Zamfir - expert coordonator (S);
Modificarea echipei de implementare produce efecte de la data de 16.11.2014.

3. Notificarea nr.3, înregistrat la OI cu nr.9750/SSC/15.12.2014, prin care se înlocuie te
expertul pe termen lung Dumitru Irena – Expert privind stimularea cooper rii în cercetare (P4)
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cu Tudose Cerasela Castelana - Expert privind stimularea cooper rii în cercetare (P4).
Modificarea echipei de implementare produce efecte de la data de 26.12.2014.
4. Notificarea nr.4, înregistrat la OI cu nr.3965/SSC/22.04.2015, prin care se înlocuie te expertul
pe termen lung Anghel Petre – Expert dezvoltare de curriculum în parteneriat (P1) cu Baltasiu
Radu - Expert dezvoltare de curriculum în parteneriat (P1). Modificarea echipei de
implementare produce efecte de la data de 03.05.2015.
5. Act Adi ional nr.1, înregistrat la OI cu nr.4294/SSC/30.04.2015, privind modificarea:
- anexei 1 la contractul de finan are - Cererea de finan are (sec iunile Obiectivele
specifice/opera ionale ale proiectului, activit ile proiectului, rezultate anticipate, pachet de
finan are – justificarea i detalierea bugetului);
- anexei 2 la contractul de finan are - bugetul proiectului. Aprobat în data de 5.05.2015.

5.

Prezentarea verific rilor efectuate

Beneficiarul proiectului - Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii este subordonat Institutului
Na ional de Cercet ri Economice din cadrul Academiei Române, are personalitate juridic
începând cu anul 1990, i este ordonator ter iar de credite, fiind finan at integral de la bugetul
statului.
Proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086 este implementat în parteneriat cu Institutul de
Sociologie – Partener 1, Institutul de Economie Na ional – Partener 2, Universitatea Na ional de
Educa ie Fizic i Sport – Partener 3 i Academia Na ional de Informa ii ”Mihai Viteazul” –
Partener 4.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, beneficiarii finan a i integral din bugetul de
stat, pot solicita acordarea de prefinan are în numele partenerilor care au dreptul de a primi
prefinan are.
Astfel, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, depune la OIPOSDRRU cererea de prefinan are
nr. 1, înregistrat la beneficiar sub nr. 793/11.06.2014 i la
OI POSDRU
cu nr.
OI/3627/SVPF/12.06.2014
În sprijinul implement rii proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, AMPOSDRU avanseaz
beneficiarului un procent de 5% din valoarea totala eligibil a contractului de finan are, respectiv
suma de 17.920 lei la data de 07.07.2014 (extras de cont 08.07.2014), sum ce a fost integral
alocat Universit ii Na ionale de Educa ie Fizic i Sport – Partener 3 i Academiei Na ionale de
Informa ii ”Mihai Viteazul” – Partener 4 (extras de cont 15.07.2014) conform prevederilor din
Acordul de parteneriat nr.437/19.08.2013.
- La data de 14.05.2015, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, depune la OIPSDRU
Cererea de prefinan are nr. 2, înregistrat la beneficiar sub nr. 22/14.05.2015 i la OIPOSDRU cu
nr. OI/4771/SVPF/15.05.2015, prin care solicit tran a a doua de prefinan are în valoare de 17.920
lei, sum avansat de AMPOSDRU în data de 21.07.2015.
Pân la data întocmirii prezentului titlu au fost depuse i validate trei (3) cereri de rambursare CRC
nr.1, CRC nr. 2 i CRC nr. 3, dup cum urmeaz :
Cererea de rambursare nr.1, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/4060/SVPF/25.06.2014,
redepus în versiunea 2 i înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/4392/SVPF/04.07.2014.
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Aferent CRC nr. 1 beneficiarului proiectului, cu ID 141086, i-a fost rambursat suma de 281,05 lei
(contribu ie FSE). În urma solu ion rii sesiz rii de neregul înregistrat la OIPOSDRU cu nr.
OI/8432/SJCSN/06.11.2014, a fost întocmit Procesul Verbal de constatare a neregulilor i de
stabilire a crean ei bugetare înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/9206/SJCSN/18.11.2014, prin care
a fost recuperat suma de 281,05 lei, deoarece suma validat i rambursat beneficiarului la data de
07.08.2014 nu a fost bugetat pentru a fi finan at prin POSDRU. Debitul a fost recuperat prin
plat voluntara la data de 18.12.2014.
Cererea de rambursare nr. 2, înregistrat la OIPOSDRU la data de 21.10.2014
Aferent CRC nr. 2 beneficiarului proiectului cu ID 141086 i-a fost rambursat suma de 626.856,17
lei (contribu ie FSE);
Cererea de rambursare nr. 3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/1462/SVPF/17.02.2015.
Aferent CRC nr. 3 beneficiarului proiectului cu ID 141086 i-a fost rambursat suma de 925.649,32
lei (contribu ie FSE).
Cererea de rambursare nr. 4
versiunea 1 a fost depus
i înregistrat cu nr.
OI/7550/SVPF/10.08.2015, în afara graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare.

Valoarea total a sumelor avansate, ca prefinan are, i rambursate de AMPOSDRU ca
urmare a valid rilor aferente cererilor de rambursare nr. 1 vers.2, nr.2 i nr.3 este formata din:
Suma de 17.920 lei suma avansat de AMPOSDRU la data de 07.07.2014 i reprezint
tran a I de prefinan are. Tran a I de prefinan are a fost recuperat integral prin deducere la
validarea cererii de rambursare nr. 2;
Suma de 281,05 lei (contribu ie FSE) – rambursat la cererea de rambursare nr. 1, a fost
recuperat urmare a Procesului Verbal de Constatare a neregulilor i de stabilire a crean ei
bugetare, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/9206/SJCSN/18.11.2014;
-

Suma de 626.856,17 lei (contribu ie FSE) – rambursat la cererea de rambursare nr. 2;

-

Suma de 925.649,32 lei (contribu ie FSE) - rambursat la cererea de rambursare nr. 3.

Suma de 17.920 lei suma avansat de AMPOSDRU la data de 21.07.2015 i reprezint
tran a II de prefinan are, sum ce va fi recuperat prin întocmirea unei Deciziei de recuperare a
prefinan rii.
Activitatea de control a fost demarat ca urmare a transmiterii la sediul OIPOSDRU-MESC a
sesiz rilor de nereguli, înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/3467/SJCSN/05.06.2014 i
OI/3298/SJCSN/02.06.2014, de candida i la concursul organizat în luna mai 2014 în vederea
acord rii de burse doctorale i postdoctorale prin proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086 cu titlul
„Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale" finan at prin FSE, al c rui
beneficiar este Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, al Academiei Român .
La vizita efectuat la Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii al Academiei Române, realizat în
perioada de 27-28.05.2015, a fost solicitat prezentarea în original, pentru to i candida ii înscri i la
concursul pentru acordarea burselor doctorale/postdoctorale, a urm toarelor documente:
- r spunsul cu nr. 845/30.06.2014 ICCV la peti ia realizat de doctoranzi i postdoctoranzi în
2014;
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-

-

-

-

pentru fiecare doctorand s se prezinte CV-urile în format Europass, copia electronic a
tuturor documentelor din dosarul de înscriere (listele de lucr ri/de publica ii, proiectele de
finalizare a tezei de doctorat etc.), diplomele de licen , diplomele de master;
pentru fiecare postdoctorand s se prezinte CV-urile în format Europass, copia electronic a
tuturor documentelor din dosarul de înscriere (listele de lucr ri/de publica ii, proiectele de
cercetare tiin ific , etc.), diplomele de doctor (fa verso);
copie conform cu originalul dup Metodologia privind organizarea i desf urarea
concursului de selec ie la studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, asumat de beneficiar, i dovada post rii ei pe site-ul
proiectului (s reias data la care s-a postat), cu eventualele anexe ( formulare tip folosite
de candida i, în vederea selec iei );
copii conform cu originalul dup modific rile aduse metodologiei ini iale privind
organizarea i desf urarea concursului de selec ie, asumate de beneficiar i dovada post rii
lor pe site-ul proiectului (s reias data la care s-a postat);
copii conform cu originalul dup modific rile aduse condi iilor de eligibilitate a
candida ilor i dovada post rii lor pe site-ul proiectului, din care s reias i momentele la
care au fost realizate;
anun ul denumit ”Anun concurs burse postdoctorale” din 20.05.2014, asumat de beneficiar
cu dovada post rii lui pe site-ul proiectului (s reias data la care s-a postat);
anun ul postat pe site-ul proiectului în data de 9.04.2014, prin care este solicitat , în plus, o
adeverin de la locul de munc ca un postdoctorand s poat participa la selec ie, însu it de
comisia de selec ie sau de cine a fost emis, i dovada post rii lui pe site-ul proiectului (s
reias data la care s-a postat);
declara ie pe proprie r spundere, de la managerul de proiect, de ce a fost necesar /care au
fost considerentele care au dus la solicitarea acestei adeverin e de la locul de munc pentru
postdoctoranzii care au participat la selec ie;
copii conform cu originalul a documentelor prin care sunt stabilite criteriile de selec ie a
candida ilor, cu punctajele aferente, pentru doctoranzi i postdoctoranzi, însu ite de
beneficiar i dovada post rii lor pe site-ul proiectului (s reias data la care s-au postat);
copii conform cu originalul a deciziilor de numire pentru comisiile care au realizat selec ia,
însu ite de beneficiar, i dovada c ele au fost postate pe site-ul proiectului/de asemenea,
statutul membrilor comisiei de selec ie (ai cui angaja i sunt);
Tabel cu candida ii eligibili i Tabel cu candida ii care nu lucreaz în înv mânt/cercetare,
însu ite de beneficiar i dovada post rii lor pe site-ul proiectului (s reias data la care s-au
postat);(23.05.2014)
copii conform cu originalul a proceselor verbale realizate în urma selec iei
postdoctoranzilor, respectiv în urma procesului de evaluare a dosarelor depuse, a
proiectului individual de cercetare tiin ific i a interviului sus inut de candida i i dovada
post rii lor pe site-ul proiectului;
copii conform cu originalul a proceselor verbale realizate în urma selec iei doctoranzilor;
copie conform cu originalul a fişelor individuale de evaluare a dosarelor de candidatur
pentru doctoranzi/postdoctoranzi, însu ite de beneficiar i dovada post rii lor pe site-ul
proiectului (s reias data la care s-au postat);
Listele cu doctoranzii/postdoctoranzii selecta i, însu ite de beneficiar i dovada post rii lor
pe site-ul proiectului (s reias data la care s-au postat);
copii conform cu originalul a deciziilor de numire a comisiilor de solu ionare a
contesta iilor, însu ite de beneficiar, i dovada c ele au fost postate pe site-ul proiectului;
copii conform cu originalul dup contesta iile doctoranzilor /postdoctoranzilor i modul de
rezolvare al lor, respectiv tabel contesta ii burse postdoctorale, asumat, i dovada public rii
lui pe site-ul proiectului (s reias data la care s-au postat);
11

-

copie conform cu originalul dup lista candida ilor înscrişi pentru selec ia grupului int ,
doctoranzi i postdoctoranzi;
lista candida ilor selecta i i statutul lor (ai cui angaja i sunt, dac sunt, etc.)
copie conform cu originalul, dup calendarul concursului;
declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiilor de selec ie a
doctoranzilor/postdoctoranzilor i ale membrilor comisiilor de solu ionare a contesta iilor;
CV-uri Calin-Adrian, Nistor Paula, Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamarii Beatrice
Universitatea Petru Maior, Facultatea de tiin e Economice;
r spunsul la contesta ia lui Cozma Sorin Serviciul Român de Informa ii (SRI);
CV-ul d-nei Elena Zamfir, CV-ul Fitzek Sebastian i diploma de doctor a acestuia din
urm ;
diploma de doctor a d-nei Mihaiu Simona Ionela Universitatea din Craiova, Facultatea de
Sociologie;
declara ie pe proprie r spundere de la unul din membrii familiei Zamfir c sunt sau nu na ii
posdoctorandei Onica Chipea Lavinia Universitatea Oradea;
diploma de doctor al d-lui Scutaru Teodor Codrin Universitatea Dimitrie Cantemir, secretar
de stat la Ministerul Muncii.
Tabel cu to i postdoctoranzii admi i i statutul lor;
toate modific rile aduse contractului de finan are;
declara ie pe proprie r spundere a managerului de proiect privind
documente din care s reias pentru membrii comisiilor de evaluare i de contesta ii
statutul lor (ai cui angaja i sunt);
conformitatea documentelor furnizate pe CD/DVD cu cele existente în original la sediul
beneficiarului;

Din punct de vedere tehnico - financiar au fost solicitate urm toarele documente:
- Listele cu exper ii implica i în implementare;
- CV-urile exper ilor implica i în implementare, inclusiv documente justificative ata ate;
- CV-urile personalului administrativ i auxiliar, inclusiv documente justificative ata ate;
- Procedura opera ional privind organizarea concursurilor de ocupare posturi vacante;
- Procedura opera ional privind întocmirea statelor de salarii;
- Procedur opera ional privind angajarea, ordonan area, lichidarea i plata cheltuielilor;
- Procedura opera ional privind achizi iile publice;
- Procedur opera ional privind inventarierea anual ;
- Procedura opera ional privind completarea registrului de inventar;
- Procedura opera ional privind completarea registrului de cas ;
- Procedur opera ional privind circuitul documentelor financiar contabile;
- Planul achizi iilor publice planificate pentru proiectul cu ID 141086 (variant ini ial cât i
variantele actualizate, dac este cazul);
- Dosarele achizi iilor publice, pentru achizi iile realizate;
- Studii de pia sau oferte primite pentru achizi iile directe, dac este cazul;
- Raportul Tehnico – Financiar nr. 1, 2 i 3, inclusiv livrabilele aferente pe activit i i pe
cereri de rambursare;
- Lista cu membrii grupului int , înso it de documentele justificative aferente grupului int
selectat;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC
nr.1 (inclusiv: achizi iile efectuate, documentele aferente pl ilor efectuate);
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR1;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC nr.
2 (inclusiv: rapoarte de activitate, fi ele individuale de pontaj, state de plat , contracte de
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munc încheiate cu exper ii implica i în implementare, contracte încheiate cu doctoranzii i
postdoctoranzii pentru care s-au solicitat la rambursare burse cu eventualele acte adi ionale,
achizi ii efectuate, liste de inventar i procese verbale de custodie (dac este cazul),
documentele aferente pl ilor efectuate;
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR2;
- Scrisorile de respingere, dac este cazul;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC nr. 3
(inclusiv: rapoarte de activitate, fi ele individuale de pontaj, state de plat , contracte de munc
încheiate cu exper ii implica i în implementare, contracte încheiate cu doctoranzii i
postdoctoranzii pentru care s-au solicitat la rambursare burse, cu eventualele acte adi ionale,
achizi ii efectuate, liste de inventar i procese verbale de custodie (dac este cazul),
documentele aferente pl ilor efectuate;
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR3;
- Bugetul proiectului ini ial i bugetul proiectului actualizat (în format hârtie, semnat i asumat
prin semn tura reprezentantului legal, cât i în format Excel).
Documentele solicitate i prezentate în copie conform cu originalul:
- extras de cont privind prefinan area avansat pentru derularea proiectului;
- extrase de cont privind ramburs rile încasate pentru proiectul cu ID 141086;
- balan ele de verificare aferente perioadei aprilie 2014 – iunie 2015.
Documentele tehnico - financiare primite în format electronic:
- Listele cu exper ii implica i în implementare;
- CV-urile exper ilor implica i în implementare, inclusiv documente justificative ata ate;
- CV-urile personalului administrativ i auxiliar, inclusiv documente justificative ata ate;
- Procedura opera ional privind organizarea concursurilor de ocupare posturi vacante;
- Procedura opera ional privind întocmirea statelor de salarii;
- Procedur opera ional privind angajarea, ordonan area, lichidarea i plata cheltuielilor;
- Procedura opera ional privind achizi iile publice;
- Procedur opera ional privind inventarierea anual ;
- Procedura opera ional privind completarea registrului de inventar;
- Procedura opera ional privind completarea registrului de cas ;
- Procedur opera ional privind circuitul documentelor financiar contabile;
- Planul achizi iilor publice planificate pentru proiectul cu ID 141086 (variant ini ial cât i
variantele actualizate, dac este cazul);
- Dosarele achizi iilor publice, pentru achizi iile realizate;
- Studii de pia sau oferte primite pentru achizi iile directe, dac este cazul;
- Raportul Tehnico – Financiar nr. 1, 2 i 3, inclusiv livrabilele aferente pe activit i i pe
cereri de rambursare;
- Lista cu membrii grupului int , înso it de documentele justificative aferente grupului int
selectat;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC
nr.1 (inclusiv: achizi iile efectuate, documentele aferente pl ilor efectuate);
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR1;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC nr.
2 (inclusiv: rapoarte de activitate, fi ele individuale de pontaj, state de plat , contracte de
munc încheiate cu exper ii implica i în implementare, contracte încheiate cu doctoranzii i
postdoctoranzii pentru care s-au solicitat la rambursare burse cu eventualele acte adi ionale,
achizi ii efectuate, liste de inventar i procese verbale de custodie (dac este cazul),
documentele aferente pl ilor efectuate;
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR2;
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- Scrisorile de respingere, dac este cazul;
- Toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare prin CRC nr. 3
(inclusiv: rapoarte de activitate, fi ele individuale de pontaj, state de plat , contracte de munc
încheiate cu exper ii implica i în implementare, contracte încheiate cu doctoranzii i
postdoctoranzii pentru care s-au solicitat la rambursare burse, cu eventualele acte adi ionale,
achizi ii efectuate, liste de inventar i procese verbale de custodie (dac este cazul),
documentele aferente pl ilor efectuate;
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferent CR3;
- Bugetul proiectului ini ial i bugetul proiectului actualizat (în format hârtie, semnat i asumat
prin semn tura reprezentantului legal, cât i în format Excel).
În ceea ce prive te selec ia candida ilor înscri i la concursul pentru acordarea burselor
doctorale/postdoctorale s-au primit urm toarelor documente:
-

r spunsul cu nr. 845/30.06.2014 ICCV la peti ia realizat de doctoranzi i postdoctoranzi în
2014;
pentru fiecare doctorand CV-urile în format Europass, copia electronic a tuturor
documentelor din dosarul de înscriere (listele de lucr ri/de publica ii, proiectele de
finalizare a tezei de doctorat etc.), diplomele de licen , diplomele de master;
pentru fiecare postdoctorand CV-urile în format Europass, copia electronic a tuturor
documentelor din dosarul de înscriere (listele de lucr ri/de publica ii, proiectele de
cercetare tiin ific , etc.), diplomele de doctor (fa verso);
Metodologia privind organizarea i desf urarea concursului de selec ie la studii de doctorat
i postdoctorat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, asumat de beneficiar, i
dovada post rii ei pe site-ul proiectului;
anun ul denumit ”Anun concurs burse postdoctorale” din 20.05.2014, asumat de beneficiar
cu dovada post rii lui pe site-ul proiectului (s reias data la care s-a postat);
Anun concurs burse doctorale i postdoctorale” cu anexe, asumat de beneficiar;
Anun interviu pentru concursurile la bursele doctorale i postdoctorale”, asumat de
beneficiar, cu dovada post rii lui pe site-ul proiectului;
Clarific ri eligibilitate, anun ul postat pe site-ul proiectului în data de 9.05.2014, însu it de
beneficiar, i dovada post rii lui pe site-ul proiectului;
declara ie pe proprie r spundere, de la managerul de proiect, privind considerentele care au
dus la solicitarea adeverin e de la locul de munc pentru postdoctoranzii care au participat
la selec ie;
grila de apreciere a proiectelor de cercetare tiin ific , exemplar a asumat de beneficiar dar
ne postat pe site-ul proiectului;
decizia de numire pentru comisiile care au realizat selec ia, însu it de beneficiar;
Tabel cu candida ii eligibili i Tabel cu candida ii care nu lucreaz în înv mânt/cercetare,
însu ite de beneficiar i dovada post rii lor pe site-ul proiectului;
Tabel cu notele ob inute în urma selec iei postdoctoranzilor, asumate de beneficiar i
dovada post rii lor pe site-ul proiectului;
Tabel cu notele ob inute în urma selec iei doctoranzilor, asumate de beneficiar i dovada
post rii lor pe site-ul proiectului;
decizia de numire a comisiei de solu ionare a contesta iilor, însu it de beneficiar;
contesta iile doctoranzilor/postdoctoranzilor i modul de rezolvare al lor, respectiv tabel
contesta ii burse postdoctorale, asumat, i dovada public rii lui pe site-ul proiectului (s
reias data la care s-au postat);
copie conform cu originalul dup lista candida ilor înscrişi pentru selec ia grupului int ,
doctoranzi i postdoctoranzi;
lista candida ilor selecta i i statutul lor (ai cui angaja i sunt, dac sunt, etc.)
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-

calendarul concursului;
CV-uri Calin-Adrian, Nistor Paula, Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamari Beatrice
Universitatea Petru Maior, Facultatea de tiin e Economice;
CV-ul Fitzek Sebastian i diploma de doctor a acestuia din urm ;
diploma de doctor a d-nei Mihaiu Simona Ionela Universitatea din Craiova, Facultatea de
Sociologie;
declara ie pe proprie r spundere de la unul din membrii familiei Zamfir c sunt sau nu na ii
posdoctorandei Onica Chipea Lavinia Universitatea Oradea;
Tabel cu to i postdoctoranzii admi i i statutul lor;
toate modific rile aduse contractului de finan are;
documente din care s reias pentru membrii comisiilor de evaluare i de contesta ii
statutul lor (ai cui angaja i sunt);
solicitarea de retragere din proiect a domnului Codrin Scutaru (copie e-mail din data de 06
iunie 2014), cu men iunea de renun are la contractul de cercetare i implicit la bursa
postdoctoral ;

Declara ie pe proprie r spundere a managerului de proiect privind conformitatea documentelor
furnizate pe CD/DVD cu cele existente în original la sediul beneficiarului.
Având în vedere faptul c pân la data încheierii raportului de control cu nr.33/29.07.2015 la
beneficiar i la OI 7152/SJCSN/29.07.2015 nu au putut fi puse la dispozi ie urm toarele
documente:
- CV-ul doamnei Elena Zamfir datat i semnat pe fiecare pagina;
- Declara ia pe proprie r spundere de la unul din membrii familiei Zamfir c sunt sau nu
na ii postdoctorandei Onica Chipea Lavinia Universitatea Oradea;
au fost solicitate ulterior semn rii acestuia.
În urma vizitei de control realizat la sediul beneficiarului a fost pus la dispozi ia echipei de
control în format electronic (pe suport DVD) doar o parte din informa ia solicitat privind
contesta iile depuse de candida ii pentru bursele doctorale/postdoctorale i s-a resolicitat
transmiterea contesta iilor cu rezolu iile lor.


Referitor la suspiciunea OI/3298/SJCSN/02.06.2014, prin care un grup de cercet tori
postdoctorali care au candidat, la concursul organizat în luna mai 2014, în vederea ob inerii de
burse post-doctorale prin proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086 reclam urm toarele aspecte:
1. ”Metodologia a fost insuficient de clar

i de neadaptat diversit ții proiectelor depuse:”

”1.1 Nu au fost precizate structura i dimensiunile pe care trebuie să le aibă proiectul de cercetare
depus de candida i”
”1.2 Criteriile de evaluare nu au fost precizate în mod clar ( nici înainte de începerea concursului,
nici după terminarea lui)”
În ceea ce prive te aspectul 1.1 sesizat prin Metodologia de selec ie privind organizarea i
desf urarea concursului de selec ie, postat în data de 28.04.2014 pe site-ul proiectului, nu este
precizat un „format tip” al proiectului de cercetare.
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Beneficiarul ICCV a urm rit ca participan ii la concurs „s - i afirme/dovedeasc originalitatea i
profesionalismul în elaborarea unui proiect de cercetare.” (conform r spunsului la peti ia realizat
de doctoranzi i postdoctoranzi în 2014)
În ceea ce prive te aspectul 1.2. sesizat, privind criteriile de evaluare, echipa de verificare a
constatat:
 c ele au fost postate f r ponderi pe site-ul ICCV, odat cu Metodologia de selec ie privind
organizarea i desf urarea concursului de selec ie, respectiv:
„Comisia va evalua proiectul doctoral, respectiv proiectul de cercetare post-doctoral, dup
urm toarea gril de evaluare:
ea proiectului de cercetare (inovativitatea temei, metodologia, stadiul actual în domeniu,
etapizare, tipul de finalizare).
andidatului”
 c ele au fost postate cu ponderile aferente pe site-ul ICCV pe 23 mai 2014, odat cu rezultatele
finale, respectiv:
„PROCEDURA FINAL DE EVALUARE PENTRU DOCTORAT
Evaluarea candida ilor s-a realizat în acord cu prevederile din Ghidul solicitantului pentru proiectul
ID 141086 şi criteriile postate pe site referitoare la concursul de acordare a burselor.
În nota final au fost incluse:
‐ Activitatea tiin ific în cadrul doctoratului în acord cu stadiul realiz rii temei - în propor ie de
30%;
‐ Relevan a temei tezei de doctorat pentru profilul proiectului doctoral - în propor ie de 55%
‐ Aprecierea conduc torului tiin ific al tezei de doctorat - în propor ie de 15%.”
„PROCEDURA FINAL DE EVALUARE PENTRU BURSELE POSTDOCTORALE
Evaluarea candida ilor s-a realizat în acord cu prevederile din Ghidul solicitantului pentru proiectul
ID 141086 şi criteriile postate pe site referitoare la concursul de acordare a burselor.
În nota final au fost incluse:
- activitatea de cercetare tiin ific - în propor ie de 20%;
- calitatea proiectului de cercetare şi relevan a acestuia pentru obiectivele urm rite de proiectul ID
141086 (pluri i interdisciplinaritate cu impact social) - în propor ie de 50%;
- sus inerea proiectului prin interviu - în propor ie de 30%.”

Candida ii nu au fost informa i asupra procentului aferent fiec rui criteriu de evaluare, beneficiarul
nedemonstrând o transparen total în ceea ce prive te notarea candida ilor pe parcursul
procesului de selec ie a grupului int .
Consider m c nu a fost respectat principiul transparenței, deoarece ponderile aferente
criteriilor de evaluare, folosite de comisiile de evaluare pentru evaluarea candida ilor, au fost
postate pe site-ul proiectului odat cu rezultatele finale i nu odat cu demararea competi iei, cum
ar fi fost normal.
2. „Evaluarea nu s-a desf şurat conform Metodologiei anun ate: înaintea interviului nu s-a
realizat o evaluare ştiinţifică a dosarelor, ci doar o analiză tehnică a eligibilit ii candida ilor,
ceea ce a afectat în mod grav evaluarea prin interviu.”
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La concursul de selec ie pentru ob inerea burselor de studii de doctorat i postdoctorat în cadrul
proiectului POSDRU ID-141086 s-au înscris pân pe 15 mai, inclusiv, - un num r de 202 de
candida i la bursele de doctorat/pe 105 locuri i 317 candida i la bursele postdoctorat/pe un num r
de 40 de locuri.
În ceea ce prive te evaluarea dosarelor un membru a comisiei de evaluare, prezent la data vizitei la
fa a locului la beneficiar, de altfel singurul membru al comisiei de evaluare prezent, a precizat c
dânsul are în caietul personal evaluarea candida ilor din comisia în care a f cut parte, f r a
materializa acest aspect într-un document formal.
În data de 18.05.2014 comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului, urmare a procesului de
evaluare a dosarelor depuse de postdoctoranzi, TABEL CU CANDIDA II CARE NU
LUCREAZ ÎN ÎNV
MÂNT/CERCETARE i TABEL CU CANDIDA II ELIGIBILI.
Ambele tabele nu precizeaz punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse i nu exist
un proces verbal de etap în care s fie men ionate aspecte legate de evaluarea dosarelor.
Perioada dintre ultima zi de înscriere (15 mai) şi ziua în care s-a finalizat evaluarea dosarelor (18
mai, ora 24) a fost foarte scurt pentru evaluarea 317 dosare postdoctoranzi i cumulat cu faptul c
nu au putut fi prezentate fi ele finale individuale de punctaj/procesul verbal pe etap , în care s fie
men ionate aspecte legate de evaluarea dosarelor, a creat suspiciuni privind modul în care a fost
realizat evaluarea dosarelor postdoctoranzilor.
Urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de doctoranzi (15-20 mai 2014 202 dosare
doctoranzi) comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului un tabel – Tabel cu candida i burse
doctorale, în care nu este precizat punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse, creând
suspiciuni privind modul în care a fost realizat evaluarea. De asemenea, nu exist un proces
verbal de etap în care s fie men ionate aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de
control nu se poate pronunța privind evaluarea dosarelor depuse, dac a fost realizat o
analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare tiințific , dar este pu in probabil s se fi realizat o
evaluare tiin ific , având în vedere termenul scurt, faptul c în aceia i perioad s-au evaluat i
dosarele postdoctoranzilor, iar comisiile de evaluare au avut în comun câte ase din cei nou
membrii.
Comisia de control nu se poate pronunța privind evaluarea dosarelor depuse de
doctoranzi/postdoctoranzi, dac a fost realizat o analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare
tiințific , ea poate doar s constate din punct de vedere formal/legal unele aspecte legate de
evaluarea celor ce urmau s fac parte din grupul țint .
3. “Condi iile de eligibilitate au fost modificate pe parcurs de dou ori, ultima oar după
încheierea înscrierilor (15 mai), şi anume chiar în prima zi de interviu (19 mai)”
3.1. ”La înscriere, candidaţii au aflat că trebuie să includă în dosar un document care nu se afla
pe lista documentelor necesare cuprinsă în Metodologia concursului (publicată pe 28 aprilie), şi
anume: o adeverinţă care să ateste apartenenţa la un institut/centru de cercetare. Necesitatea de a
prezenta această adeverinţă nu era menţionată nici în documentul intitulat „Clarificare condiţii
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de eligibilitate”, publicat pe site-ul ICCV în data de 9 mai (deci Ia trei săptămâni după
comunicatul iniţial privitor la lansarea programului, publicat pe 17 aprilie)”.
 În anun ul concursului pentru acordarea burselor doctorale/postdoctorale pentru proiectul cu ID
141086, din data de 18.04.2014 de pe site-ul proiectului, se men ioneaz :
- ”Selec ia bursierilor doctoranzi se realizeaz în urma unui concurs pe baz de dosar.
- Selec ia bursierilor la programul post-doctoral se va face pe baza dosarului i în urma unui
interviu prin care candidatul î i sus ine/prezint proiectul de cercetare în fa a unei Comisii
tiin ifice interdisciplinare, la o dat care se va anun a la încheierea perioadei de depunere a
dosarelor pentru concurs.”
A. ”Burse doctorale
A.1. Condi ii de înscriere candida i:
• S fie înscri i într-un program doctoral în 2011, 2012 sau 2013.
• S nu beneficieze de burse doctorale din fonduri publice sau FSE
• S prezinte un proiect de finalizare a lucr rii de doctorat din orice domeniu/profil
de specializare doctoral care s includ i o dimensiune social
• S prezinte CV-ul i copiile actelor din DOSAR semnate pe fiecare pagin .
A.2. Dosarul doctoranzilor va cuprinde:
1. Cerere de înscriere în care se men ioneaz anul admiterii la doctorat, durata
programului doctoral din care face parte, institu ia care patroneaz programul
doctoral i profesorul coordonator de doctorat.
2. Scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator de doctorat
3. CV în format nou Europass, cu o list anexat de publica ii (dac exist );
documentul va fi semnat pe fiecare pagin .
4. Raport tiin ific de activitate asupra stadiului proiectului de doctorat (tem ,
examene/titlul referatelor sus inute, stadiul preg tirii tezei de doctorat).
5. Proiect de finalizare a tezei de doctorat: calendarul activit ii tiin ifice pentru
perioada r mas din programul doctoral, examene/referate de sus inut,
activitate r mas de derulat - cercetare, metodologia utilizat , etape ale
cercet rii, estimarea datei de finalizare a lucr rii de doctorat).
6. Un material tiin ific elaborat de doctorand: un articol/ recenzie publicat ,
eventual un referat sus inut în programul doctoral.
7. Copii dup Diploma de licen i CI, avizate de c tre institu ia din care face parte.
8. Declara ie pe propria r spundere privind paternitatea şi originalitatea temei
propuse de candidat.
9. Copia electronic a tuturor documentelor din dosarul de înscriere.” (…)
B. ”Burse postdoctorale
B.1. Condi ii de înscriere pentru candida i
• S fi sus inut public teza de doctorat în perioada 7 aprilie 2009 – aprilie 2014
• S nu fi beneficiat de burse postdoctorale din fonduri publice sau FSE
• S prezinte un proiect de cercetare din orice domeniu tiin ific care s implice
o component social important .
• S prezinte CV-ul i copiile actelor din DOSAR semnate pe fiecare pagin .
B.2. Dosarul pentru bursele postdoctorale
1. Cerere de înscriere în care se men ioneaz anului sus inerii publice a lucr rii de
doctor, titlul tezei i profilul domeniului în care se încadreaz doctoratul ob inut.
2. CV în format nou Europass cu list de publica ii anexate.
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3. Lucrare a candidatului (carte/ studiu publicat sau cu dovada c a fost acceptat de
o revist / editur recunoscut ).
4. Un proiect de cercetare care urmeaz a se realiza în cadrul programului de burs
postdoctoral
5. Copii dup diploma de licen , diploma de Doctor (sau adeverin a) i CI avizate
de institu ia în care lucreaz
6. Declara ie pe propria r spundere privind paternitatea şi originalitatea temei
propuse de candidat.
7. Copia electronic a tuturor documentelor din dosarul de înscriere.”
f r a fi precizat , pentru candida i, necesitatea adeverin ei prin care s se confirme c sunt
angaja i într-o unitate de înv mânt superior sau centru de cercetare.
Nici în Metodologia de selec ie privind organizarea i desf urarea concursului de selec ie, postat
pe site-ul proiectului în 28.04.2014, nu este precizat , pentru candida i, necesitatea adeverin ei
prin care s se confirme c sunt angaja i într-o unitate de înv mânt superior sau centru de
cercetare.
În urma verific rilor echipa de control a constatat faptul c beneficiarul a postat în data de
09.05.2015 ora 9,04 anun ul intitulat „Clarificare condi ii de eligibilitate - Concurs de selec ie la
studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului ID 141086”, men ionând printre alte aspecte
i urm torul paragraf:” În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzi
înmatricula i la institu iile care au calitatea de beneficiar sau partener în proiect, precum i
cercetători postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri i/sau al i doctoranzi i
cercetători postdoctorat care aleg să î i completeze stagiul de cercetare la altă institu ie de
învă ământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat doctorand sau
activează ca cercetător.” ( Citat preluat din Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice pentru call-ul
159), dar nu este menționat clar solicitarea pentru candidați de a avea o adeverin care s
confirme c sunt angajați într-o unitate de înv ț mânt superior sau centru de cercetare.
Subliniem c nu exist un document din care s reias c solicitarea adeverinței a fost f cut ,
dar solicitarea a fost realizat (având în vedere titlul i men iunile din TABELUL CU
CANDIDATI CARE NU LUCREAZA IN INVATAMANT), postat ulterior pe site-ul proiectului.
În ceea ce prive te adeverința solicitat candidaților, din care trebuia s reias c sunt angaja i
într-o unitate de înv mânt superior sau centru de cercetare, consider m c acest criteriu de
eligibilitate, introdus în timpul competi iei, nu a fost f cut public, deci nu a fost respectat
principiul transparenței.
Având în vedere prevederea Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice pentru call-ul 159, pag. 13,
men ionat i mai sus, consider m c solicitarea adeverinței prin care s se confirme c
doctoranzii/postdoctoranzii sunt angajați într-o unitate de înv ț mânt superior sau centru
de cercetare era necesar .
 Din punct de vedere organizatoric/administrativ beneficiarul trebuia s se asigure c
criteriile de eligibilitate aferente selecției doctoranzilor/postdoctoranzilor sunt clare, pot fi
cuantificate, având un punctaj stabilit în acest sens înainte de a începe perioada de înscrieri,
f r ca ulterior s fie modificate.
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 Echipa de control nu a g sit postat pe site-ul proiectului componen a comisiei de evaluare a
candida ilor i cea a comisiei de solu ionare a contesta iilor, decizia cu cele dou comisii fiind
ob inut în urma vizitei la beneficiar. Componen a comisiei de evaluare a candida ilor i cea a
comisiei de solu ionare a contesta iilor a fost f cut public doar pentru câteva ore în data de 23
mai 2014, aspect ce reiese din contesta iile depuse de Cr can Iuliu, Elena Dragomir, Giug l
Adrian, Ignat Theodor, Mitric Ciupe Vlad, Sab u Gelu i al ii. Informa ia fiind postat pentru un
interval foarte scurt ea a fost accesat de num r foarte redus de candida i.
Consider m c nu s-a dorit s se fac public , cu adev rat, componen a comisiilor de evaluare a
candida ilor i cea a comisiei de solu ionare a contesta iilor, fiind de asemenea o situație de
nerespectare a principiul transparenței.
 Comisiile de evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi, chiar dac au fost formate din 9
cadre didactice din înv mântul superior/cercet tori, au fost din punct de vedere al disciplinelor
proiectelor ce urmau s fie evaluate insuficiente. Exemple în acest sens sunt proiectele de
cercetare care au avut teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, art ,
tiin e politice etc.
Soluționarea contestațiilor nu a fost realizat , respectiv r spunsul la contesta ii nu a fost realizat
din punct de vedere formal, s-a r spuns doar de doi dintre membrii comisiilor de solu ionare a
contesta iilor, fiecare pe câte un post-it.
i mai grav toate aceste proiecte au fost respinse din ”lipsa de competenț ” a membrilor
comisiilor de contestații în a reevalua candidaturile doctoranzilor/postdoctoranzilor, deci
f r respectarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminatoriu.
 Perioada dintre ultima zi de interviu (21 mai) şi ziua afiş rii rezultatelor finale (23 mai) a fost
foarte scurt pentru evaluarea experienţei ştiinţifice şi calitatea proiectului de cercetare a 323 de
candida i postdoctoranzi, asta cu atât mai mult cu cât o mare parte dintre membrii comisiilor de
evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi erau acelea i persoane, respectiv: prof.univ.dr.Ioan
M rginean, prof.univ.dr. Gheorghe Toma, prof.univ.dr. Mariana Cordun, prof. univ.dr. Gheorghe
Marinescu, prof.univ.dr.Elena Zamfir i cercet tor tiin ific 1 dr. Sorin Cace.
 De asemenea, nu au fost realizate fi e finale individuale de punctaj/procese verbale pe
etape, în care s fie men ionate aspecte legate de evaluarea dosarelor depuse, a proiectelor cât i a
probei orale, fapt ce a condus la suspiciuni privind corectitudinea procesului în sine.
 Membrii comisiilor de evaluare au avut un prim contact cu proiectele de cercetare evaluate în
momentul în care acestea erau sus inute de candida i la interviu, aspect ce a reie it din contesta iile
depuse de Cr can Iuliu, Bor un Ileana, C i oiu Constantin, Elena Dragomir, Giug l Adrian, Ignat
Theodor, M rg rit Diana i a altor candida i. De asemenea, consider m c este un aspect ce
relev modul în care s-au evaluat proiectele de cercetare.
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3.2. „Chiar în ziua interviului, candidaţii declaraţi deja ca eligibili au fost informaţi că trebuie
să fie şi salaria i ai institutului/centrului respectiv, ceea ce i-a exclus, de pilda, pe cei care sunt
membri ai unor centre de cercetare din cadrul facultăţilor de profil, unde cel mai adesea nu se
pune problema remuneraţiei.”
Solicitarea adeverin ei din care s reias c doctoranzii/postdoctoranzii sunt angaja i într-o unitate
de înv mânt superior sau centru de cercetare nu apare în anun ul concursului din data de
18.04.2014 i nici în Metodologia de selec ie postat în 28.04.2014.
În anun ul „Clarificare condi ii de eligibilitate”, postat în data de 9 mai 2014 pe site-ul proiectului,
este specificat: ”În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzii
înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi
cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri i/sau al i doctoranzi şi
cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de
învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat doctorand sau
activează ca cercetător.”, aspect ce este preluat din Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte strategice 159, de la pag.13, dar f r a fi men ionat , clar,
necesitatea acelei adeverin e din care s reias c doctoranzii/postdoctoranzii sunt angaja i într-o
unitate de înv mânt superior sau centru de cercetare.
Din declara ia pe proprie r spundere a managerului de proiect, solicitat de echipa de control,
privind motivul pentru care a fost solicitat adeverin a de la locul de munc pentru a demonstra
eligibilitatea postdoctoranzilor, reiese c ”pentru a fi în concordan ă cu Ghidul condi ii specifice
nr.159”.
Echipa de control consider , având în vedere faptul c nu a fost postat pe site solicitarea privind
adeverin a din care s reias c doctoranzii/postdoctoranzii sunt angaja i într-o unitate de
înv mânt superior sau centru de cercetare, c acest criteriu de eligibilitate, introdus în timpul
competi iei, nu a fost f cut public, deci nu a fost respectat principiul transparenței.
În ceea ce prive te aspectul sesizat: ”Mai mult, 34 dintre candida ii declara i ini ial ca neeligibili au
depus contesta ii, iar 25 au primit „aviz favorabil", devenind eligibili. Faptul c 74% dintre
contesta ii au fost considerate justificate decredibilizeaz şi analiza tehnic a dosarelor.”
comisia de control face precizarea c au fost înregistrate un num r de 44 de contesta ii, depuse atât
de doctoranzi (21 persoane ) cât i de postdoctoranzi (23 de persoane), toate fiind respinse de
comisia de rezolvarea a contesta iilor, a a cum reiese din rezolu iile comisiei de rezolvarea a
contesta ilor.
De i rezolu iile contesta iilor au fost cu varianta "RESPINGERE" (conform tabel Solu ionare
contesta ii burse doctorale i postdoctorale) exist candida i care au fost admi i ca de exemplu:
- Bl geanu Alexandra Aurelia - candidat burs doctoral - apare atât în tabelul "Solu ionare
contesta ii burse doctorale i postdoctorale" ca Admis i în anexa10-Registrul Grup int ;
- Sofine Antonela Alina - candidat burs doctoral - apare atât în tabelul "Solu ionare
contesta ii burse doctorale i postdoctorale" ca Admis cât i în anexa 10;
- Foca Liliana - candidat burs doctoral - apare atât în tabelul "Solu ionare contesta ii burse
doctorale i postdoctorale" ca Admis cât i în anexa 10;
urmare a 16 cereri de retragere.
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Departajarea celor care au participat la concursul pentru ocuparea locurilor de bursieri r mase
libere pentru doctorat, dup semnarea contractelor, s-a realizat în ordinea mediilor aritmetice
ob inute din mediile anilor de studii, media de la licen i media de la master.
Departajarea celor care au participat la concursul pentru ocuparea locurilor de bursieri r mase
libere pentru postdoctorat, dup semnarea contractelor, s-a realizat în ordinea mediilor aritmetice
ob inute din nota ob inut la concursul de admitere, media de promovare a anilor de studii i nota
la examenul de licen .
Modul în care s-a realizat ocuparea posturilor r mase vacante, dup semnarea contractelor,
este în contradicție cu comunicatul de pe site-ul proiectului din data de 2.06.2014, în care se
menționa:
”Candidații care nu vor semna contractul în perioada stabilit sunt considerați retra i, locul
acestora fiind ocupat de urm torii de pe list în ordinea mediilor obținute la concurs.”
Un alt aspect care trebuie men ionat este cel al modului în care s-a materializat solu ionarea
contesta iilor, respectiv rezolu iile la contesta iile depuse au fost realizate de doi membri ai
comisiei de rezolvarea a contesta iilor, fiecare pe câte un post-it. Nu exist pentru nici una dintre
contestații un r spuns oficial/formal ( cu antetul solicitantului, semn tur i tampil ).
Având în vedere aspectele mai sus menționate, privind modul în care s-au soluționat
contestațiile, echipa de control subliniaz faptul c în conformitate cu prevederile alin. (18)
art. 6 lit. A Drepturile i obligațiile beneficiarului din contractul de finanțare: ”Beneficiarul
îşi va asuma integral r spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa sa pe
parcursul implement rii Proiectului.”
4. „Modul de desf şurare a concursului a înc lcat principiul egalit ii de şanse şi tratament”
4.1. „Nu au fost trata i în mod egal candida ii din Bucureşti şi cei veni i din afar
Bucureştiului”
În anun ul de concurs pentru burse postdoctorale din data de 20.05.2014 postat pe site-ul
proiectului la ora 9:45 este precizat urm torul aspect: „Prima etap a concursului a constat în
analiza con inutului dosarelor. Ea a durat trei zile, pân duminic la ora 24 (data de 18.05.2014),
când am reu it s post m i rezultatele pe dou categorii de candida i, i anume: eligibili
(postdoctoranzii cercet tori/cadru didactic în înv mântul superior) i poten ial respin i (candida i
cu situa ii neclare, nu lucreaz în cercetare, respectiv nu au loc de munc , dosar incomplet).” Deci
etapa de selec ie a dosarelor s-a finalizat în data de 18 mai 2014 ora 23:15.
Anun ul privind interviul din data de 18.05.2014 a fost postat la ora 23:15, specificând c faptic el
va începe în data de 19.05.2014 la ora 9:00.
Candida ii care au participat la selec ie au fost din toat ara, de aceea consider m c nu au fost
trata i similar candida ii din Bucureşti cu cei veni i din afar Bucureştiului, nerespectându-se
principiul egalit ii de şanse şi de tratament.
Faptul c li s-a permis postdoctoranzilor s aduc adeverin ele de salariat pe 19 mai 2014 echipa de
control vede acest aspect ca pe un „gest reparator” vizavi de faptul c nu a fost postat acest criteriu
de eligibilitate odat cu anun ul ini ial, dar care într-adev r a condus la înc o situație de
discriminare între candida ii din Bucureşti şi cei veni i din provincie, aceştia din urm
nemaiputând aduce adeverin ele.
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4.2. „Participan ii la interviu nu au fost trata i în mod egal: durata interviului şi tipul de
întreb ri adresate au variat în mod nejustificat de la un candidat la altul”
Faptul c unii dintre candida i au fost intervieva i un interval mai mare sau mai mic de timp sau c
tipul de întreb ri a variat foarte mult este un aspect care nu poate fi verificat de echipa de control,
dar având în vedere num rul mare de candida i care au consemnat în contesta ii aceste aspecte
tindem s consider m c ele au fost reale.
Un alt aspect care reiese din cele contestate de doctoranzi/postdoctoranzi este acela ca în comisiile
de evaluare au participat i alte persoane decât cele care erau trecute în deciziile privind
constituirea comisiilor de evaluare, de exemplu prof.univ.dr. Radu Baltasiu care a participat la
interviul postdoctorandului Cr i oiu Constantin. Acela i aspect este reclamat i de Elena Dragomir,
Ignat Theodor, Mitarc Monica etc.
 Un alt aspect care nu a fost luat în considerare de echipa de implementare este c nu s-au
asigurat, printr-o declarație pe proprie r spundere dat de doctoranzi/postdoctoranzi, s nu
coincid temele proiectelor prezentate spre evaluare cu temele de cercetare actuale ale
institu iilor din care provin – ceea ce ar putea reprezenta un caz de dubl finan are.
Echipa de control în urma analizei selecției candidaților pentru obținerea de burse doctorale
i postdoctorale stabile te care sunt aspectele care au condus la nerespectarea principiilor, pe
care beneficiarul avea obliga ia s le respecte în executarea contractului de finan are
nerambursabil , conform art. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din
Ordonan a de Urgen a Guvernului nr.66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare, i alte aspecte ce care au grevat procesul în sine:
- ponderile aferente criteriilor de evaluare, folosite de comisiile de evaluare pentru evaluarea
candida ilor, au fost postate pe site-ul proiectului odat cu rezultatele finale i nu odat cu
demararea competi iei, cum ar fi fost normal. Consider m c nu a fost respectat principul
transparenței.
Din punct de vedere organizatoric/administrativ, beneficiarul trebuia s se asigure c , criteriile
de eligibilitate aferente selecției doctoranzilor/postdoctoranzilor sunt clare, au ponderi sau
punctaje pentru a putea ulterior evalua proiectele candida ilor, f r a fi modificate ulterior.
- urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de postdoctoranzi (15-18 mai 2014), 316
dosare, comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului dou tabele - TABEL CU CANDIDATI
CARE NU LUCREAZA IN INVATAMANT/CERCETARE i TABEL CU CANDIDATII
ELIGIBILI, în care nu este precizat punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse,
creând suspiciuni privind modul în care a fost realizat evaluarea respectiv i nerespectând
principiul transparenței. De asemenea, nu exist un proces verbal de etap în care s fie
men ionate aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronun a privind
evaluarea dosarelor depuse, dac a fost realizat o analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare
tiin ific , dar este pu in probabil s se fi realizat o evaluare tiin ific , având în vedere termenul de
trei zile i num rul de dosare ce trebuiau evaluate;
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- urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de doctoranzi (15-20 mai 2014), 202
dosare, comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului un tabel – Tabel cu candida i burse
doctorale, în care nu este precizat punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse, creând
suspiciuni privind modul în care a fost realizat evaluarea i nerespectând principiul
transparenței. De asemenea, nu exist un proces verbal de etap în care s fie men ionate
aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronun a privind evaluarea
dosarelor depuse, dac a fost realizat o analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare tiin ific , dar
este pu in probabil s se fi realizat o evaluare tiin ific , având în vedere termenul scurt, faptul c
aproximativ în aceia i perioad sau evaluat i dosarele postdoctoranzilor, iar comisiile de evaluare
au avut în comun câte ase din cei nou membrii.
- În timpul competi iei, a fost introdus ca i condi ie de eligibilitate – o adeverin din care s
reias c doctoranzii/postdoctoranzii sunt angaja i într-o unitate de înv mânt superior sau centru
de cercetare. Aceast adeverin nu a fost men ionat : în anun ul concursului din data de
18.04.2014 de pe site-ul proiectului, în Metodologia de selec ie postat pe site-ul proiectului în
28.04.2014 i nici în „Clarificare condi ii de eligibilitate”, publicat pe site-ul ICCV în data de 9
mai 2014, deci nu a fost f cut public solicitarea, nerespectându-se principiul transparenței;
- notele celor 317 de candida i/postdoctoranzi intervieva i se grupeaz în câteva mari calupuri, f r
valori intermediare;
- Componen a comisiei de evaluare a candida ilor i cea a comisiei de solu ionare a contesta iilor a
fost f cut public doar pentru câteva ore în data de 23 mai 2014. Consider m c nu s-a dorit s se
fac public , cu adev rat, componen a comisiilor de evaluare a candida ilor i cea a comisiei de
solu ionare a contesta iilor, fiind de asemenea o situație de nerespectare a principiul
transparenței;
- Anun ul privind interviul pentru postdoctoranzi din data de 18.05.2014 a fost postat la ora 23:15,
specificând c faptic el va începe în data de 19.05.2014 la ora 9:00.
Candida ii care au participat la selec ie au fost din toat ara, de aceea consider m c nu au fost
trata i similar candida ii din Bucureşti cu cei veni i din afar Bucureştiului, nerespectându-se
principiul egalit ii de şanse şi de tratament;
- Membrii comisiilor de evaluare au avut un prim contact cu proiectele de cercetare evaluate în
momentul în care acestea erau sus inute de candida i la interviu;
- Comisiile de evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi, au fost din punct de vedere al
disciplinelor proiectelor ce urmau s fie evaluate insuficiente. Exemple în acest sens sunt
proiectele de cercetare care au avut teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie,
istorie, art , tiin e politice etc. astfel nerespectându-se principiul egalit ii de şanse şi de
tratament;
- Perioada 21-23 mai 2014 a fost foarte scurt pentru evaluarea experienţei ştiinţifice şi calitatea
proiectului de cercetare a candida ilor postdoctoranzi, în condi iile în care 6 membri din totalul de
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9 membri ai comisiilor de evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi erau de fapt acelea i
persoane;
- i mai grav, toate proiectele pentru care s-au depus contestații, având teme pe domeniile:
geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, art , tiințe politice etc. au fost respinse
din „lipsa de competenț ” a membrilor comisiilor de contestații în a reevalua candidaturile
doctoranzilor/postdoctoranzilor, deci f r respectarea principiilor tratamentului egal şi
nediscriminatoriu;
- Soluționarea contestațiilor doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost realizat din punct de
vedere formal, s-a r spuns doar de doi dintre membrii comisiei de solu ionare a contesta iilor,
fiecare pe câte un post-it. Nu exist pentru nici una dintre contestații un r spuns oficial/formal
( cu antetul solicitantului, semn tur i tampil ).
- nu au fost realizate fi e individuale de punctaj/procese verbale pe etape pentru doctoranzi i
postdoctoranzi, în care s fie men ionate aspecte legate de evaluarea dosarelor depuse, a
proiectelor cât i a probei orale, fapt ce a condus la suspiciuni privind corectitudinea procesului
de evaluare a postdoctoranzilor cât i a doctoranzilor . Nu exist nici un document din care
s reias care este punctajul obținut de fiecare candidat în cele trei etape ale evalu rii, deci
nu a putut s fie f cut public), fiind deasemenea o situație de nerespectare a principiul
transparenței.
- Modul în care s-a realizat ocuparea locurilor r mase vacante, dup semnarea contractelor,
este în contradicție cu comunicatul de pe site-ul proiectului din data de 2.06.2014, în care se
menționa: ”Candidații care nu vor semna contractul în perioada stabilit sunt considerați
retra i, locul acestora fiind ocupat de urm torii de pe list în ordinea mediilor obținute la
concurs.”
- foarte mul i candida i au solicitat, motivând, anularea concursului i au reclamat existen a unor
conflicte de interese;
Toate aceste aspecte ne conduc, din punct de vedere organizatoric/administrativ, spre faptul c
evaluarea doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost riguroas , realizat cu responsabilitate i
cu respectarea standardelor de etic profesional , nerespectându-se principiile transparenței
i al liberei concuren e, de tratament egal şi nediscriminatoriu.
5. Membrii comisiei de evaluare s-au aflat în conflict de interese cu doctoranzii
postdoctoranzii evaluați

i

Pentru situa iile de conflict de interese sesizate privind selec ia grupului int , format din
doctoranzii i postdoctoranzi, a fost solicitat un punct de vedere oficial Agen iei Na ionale de
Integritate, prin adresa cu nr. de înregistrare la OI/8044/SJSCN/24.08.2015 i la ANI cu
nr.14405/28.08.2015, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(12) din OUG nr.66/2011, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
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Agen ia Na ional de Integritate r spunde la adresa mai sus men ionat în data de 27.10.2015,
specificând c spe a supus analizei nu intr în sfera sa de activitate, deoarece membrii comisiei
de evaluare nu sunt func ionari publici.
Odat cu primirea punctului de vedere oficial al Agen iei Na ionale de Integritate verificarea s-a
reluat în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(1) i al art. 21 alin.(24) din Ordonan a de Urgen
nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute în
ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

În ceea ce prive te cadrul stabilit de Metodologia privind organizarea i desf urarea
concursului de selec ie la studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului ID 141086 „Pluri
i interdisciplinaritate în programe doctorale i post-doctorale”( postat pe site-ul proiectului în
data de 28.04.2014 ora 7:52 ) pentru selec ia grupului int al proiectului trebuie subliniat faptul c
echipa de control consider c , prin ceea ce este stipulat legat de evaluare, respectiv:
”DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE SELEC IE (…) Evaluarea se va realiza de către o
comisie formată din coordonatori de doctorat din instituțiile implicate în proiect.”, din start nu
sunt respectate prevederile art.8 alin.(1) i (2) din contractul de finanțare, respectiv:
”Păr ile contractante se obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice
conflict de interese sau incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a
de Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările
ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere
sau este posibil să dea na tere unui astfel de conflict.”
Ori dac comisia de evaluare a doctoranzilor i postdoctoranzilor este ”formată din coordonatori
de doctorat din institu iile implicate în proiect” i cei evalua i sunt activi în institu iile implicate în
proiect ne punem firesc întrebarea cum puteau membrii comisiilor de evaluare ”să aibă o atitudine
profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract,
într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă
personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele
anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru persoana în cauză,
soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.”
Subliniem c cei admi i, care au semnat contractele de studii de doctorat/postdoctorat au primit
calitatea de studen i bursieri la programul doctoral/postdoctoral din cadrul proiectului ID-141086
„PLURII
INTERDISCIPLINARITATE
ÎN
PROGRAME
DOCTORALE
I
POSTDOCTORALE”, primind timp de 18 luni burse pentru studiile de doctorat în sumă de 1.800
lei/lună și burse pentru studiile de postdoctorat în sumă de 3.700 lei/lună.
Din cei 40 de candida i admişi pentru burse postdoctorale, 27 sunt activi în institu iile implicate în
proiect, conform tabelului cu candida ii eligibili publicat în ziua interviului: 15 la ICCV (15 admişi
din 16 înscrişi), 8 la UNEFS, 4 de la Universitatea Petru Mior din Târgu Mure , 3 la IS şi 1 la
ANI.
 Având în vedere componen a comisiei de evaluare a postdoctoranzilor, respectiv:
Prof.univ.dr. Ioan M rginean – ICCV
Prof.univ.dr. Elena Zamfir - ICCV
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Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace – ICCV
Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman - IEN
Prof.univ.dr. Mariana Cordun - UNEFS
Prof.univ.dr. Gheorghe Marinescu -UNEFS
Prof.univ.dr. Ilie B descu – IS
Prof.univ.dr. Gheorghe Toma – ANI
Prof.univ.dr. Vasile Dancu – Director coal Doctoral , ANI
echipa de control consider c fiecare membru al comisiei de evaluare (mai puțin cei de la
IEN) s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea candida ilor,
angajați/afilia i institu iei din care fac parte, prin aceasta nerespectând prevederile art. 8
alin.(1) i alin.(2) din contractul de finanțare în care se specific :
”Articolul 8 - Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor
(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o
atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul
contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie,
viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese.
Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru
persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.
Păr ile contractante se obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict
de interese sau incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de
Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările
ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere
sau este posibil să dea na tere unui astfel de conflict.
(2) Dispozi iile men ionate la alin.(1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi
angaja ilor Beneficiarului, precum i angaja ilor OIPOSDRU MEN implica i în realizarea
prevederilor prezentului contract de finanţare.”
În conformitate cu Decizia de numire a comisiilor de evaluare pentru
doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celei de contestații pentru realizarea activit ții A4.2 –
Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor din proiect, dat de Directorul ICCV domnul prof. univ.dr.C t lin Zamfir/managerul proiectului la acea dat , i prin faptul c
mare parte din membrii acestor comisii de evaluare sunt persoane implicate în
implementarea proiectului din partea beneficiarului i a partenerilor în proiect (mai puțin
doamna prof. univ. Elena Zamfir), rezult c li se aplic prevederile contractului de
finanțare, respectiv prevederile art.8 alin.(1) i alin.(2) din contract.

Din analiza realizat de echipa de control privind remunera ia membrilor comisiilor de
evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celor din comisia de solu ionare a contesta iilor
pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor i pentru A4.2 –
Organizarea competi iei i înregistrarea bursierilor din proiect reiese c :
- pentru A 4.1 și A4.2 au fost plătiți următorii experți care au făcut parte din Comisia de
evaluare și contestație
Cătălin Zamfir – manager proiect – pentru A4.1- 20 de ore i pentru A4.2- 28 de ore în
luna mai 2014, în sum de 1.348,00 lei;
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Gheorghe Zaman – (IEN) – pentru A4.2 – 3 ore în luna mai 2014, în suma de 53,00 lei
Dan Banciu (IS) – pentru A4.2 - 4 ore lucrate în luna mai 2014 i A 4.1 - 40 ore, în sum
total 1.248,00 lei
- pentru A4.1 și A4.2 din partea solicitantului (S) au fost plătiți următorii experți care nu au
făcut parte din comisia de evaluare și selecție
Mihăescu Adina – expert asistent în evaluarea și monitorizarea proiectului – 24 ore
pentru A4.1 i 0 ore pentru A4.2 în luna mai 2014 – conform raport de activitate
Mariana Stanciu – asistent manager - pentru A4.1- 32 (24+8) de ore i pentru A4.2- 28 de
ore în luna mai 2014 - conform raport de activitate
Simona Ilie – asistent manager - pentru A4.1- 24 de ore i pentru A4.2- 20 de ore în luna
mai 2014 i pentru A4.2- 30 (12+18) de ore în luna iunie 2014 conform raport de activitate
Un alt aspect demn de menționat este faptul c cheltuielile cu remunerația membrilor
comisiilor de evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celor din comisia de
soluționare a contestațiilor pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a
burselor i pentru A4.2 – Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor din proiect nu
au fost solicitate la rambursare în CR2 i CR3, excepție f când cele de mai sus.
Aspect ce se explic , din punctul de vedere al echipei de control, prin faptul c au fost depuse
foarte multe contesta ii privind evaluarea candida ilor i memorii (al doamnei Octavia Jianu i
doamnei Elena Dragomir) la care echipa de implementare a proiectului a trebuit s r spund
contestatarilor i Institutului de Cercet ri Economice ”Constantin C. Kiri escu” - din cadrul
Academiei Române, c ruia îi este subordonat, anticipând pericolul de a fi considera i în conflict de
interese. Pentru contracararea acestei situații de fapt s-a hot rât s nu fie solicitate la
rambursare acele cheltuieli ce privesc activitatea A4.2 – Organizarea competiției i
înregistrarea bursierilor din proiect.
Componen a comisiei de evaluare a fost public doar pentru câteva ore ( conform celor men ionate
în contesta iile doctoranzilor/postdoctoranzilor) tocmai pentru a nu realiza cei care urmau s fie
evalua i c membrii comisiei de evaluare sunt în conflict de interese cu majoritatea
candida ilor, respectiv în culp de a nu fi respectat prevederile art. 8 alin.(1) i alin.(2) Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de finanțare.
Foarte important de menționat este faptul c organizarea i derularea selecției grupului țint
sunt subactivit ți în proiect, respectiv:
- A4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor
- A4.2 – Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor în proiect
iar rezultatul acestei selecții s-a materializat în constituirea grupului țint al proiectului,
grup ale c rei necesit ți specifice sunt satisf cute de activit ile şi obiectivele proiectului.
Defapt obiectivele i activit țile sunt foarte strâns legate de grupul țint al proiectului.
În conformitate cu art. 3 alin.(1) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din Ordonan a de
Urgen nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute
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în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora,
cu modific rile i complet rile ulterioare, beneficiarii “sunt obliga i, în activitatea lor, s
elaboreze şi s aplice proceduri de management şi control care s asigure corectitudinea
acord rii şi utiliz rii acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni
financiare, aşa cum este aceasta definit în legisla ia comunitar .”
Au fost solicitate, de echipa de control, declarațiile de conflict de interese ale membrilor
comisiei de evaluare i a celei de rezolvare a contestațiilor i nu au fost prezentate.
 În ceea ce prive te beneficiarul proiectului ICCV, Academia Român :
Din CV-urile postdoctoranzilor: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi
Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu
Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen,
St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina reiese c to i sunt/au fost angaja i ai
ICCV.
Deci 15 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare
trei colegi: prof.univ.dr.Ioan M rginean – ICCV, prof.univ.dr. Elena Zamfir – ICCV i Cercet tor
tiin ific 1, dr. Sorin Cace – ICCV iar pre edintele comisiei de evaluare pentru postdoctoranzi a
fost tot un angajat al ICCV - prof.univ.dr. C t lin Zamfir, managerul proiectului.
Echipa de control consider c prof.univ.dr.Ioan M rginean–ICCV, prof.univ.dr. Elena Zamfir –
ICCV, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace–ICCV i pre edintele comisiei de evaluare pentru
postdoctoranzi prof.univ.dr. C t lin Zamfir-ICCV s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c
au participat la evaluarea candida ilor, angaja i/afilia i institu iei din care fac parte, respectiv:
Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache
Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu Adriana, Petrescu Claudia, Pop
Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, St nescu Iulian, St nescu
Simona Maria i Tomescu Cristina, neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi
impar ial / s execute activit ile prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi
impar ial , din motive privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii,
realizarea unor sarcini legate de serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
“art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Ioan
M rginean, prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. C t lin
Zamfir i postdoctoranzii Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra,
Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu Adriana,
Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, St nescu
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Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina, ce sunt angaja i ai ICCV, i c beneficiarul nu
a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut
în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Ioan M rginean,
prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. C t lin Zamfir,
pentru activitatea 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin
Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi,
Neagu Gabriela, Negu Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea,
Serban Monica Carmen, St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina.
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finan are,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
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b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ioan M rginean,
prof.univ.dr. Elena Zamfir (nu este cazul), Cercet tor tiințific 1, dr. Sorin Cace i
prof.univ.dr. C t lin Zamfir, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i
mobilit țile pentru postdoctoranzi: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi
Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu
Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen,
St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina sunt cheltuieli neeligibile.
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 În ceea ce prive te partenerul 3 al proiectului - Universitatea Național de Educație
Fizic i Sport (UNEFS):
Din CV-urile postdoctoranzilor: B lan Valeria Cristina, Panait Marius Ciprian, P unescu MihaelaCristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius Stoicescu, Urzeal N. Constan a
Nicoleta i Vasiliu Ana Maria reiese c to i sunt/au fost angaja i ai UNEFS.
Deci 8 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare doi
colegi: prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS.
Echipa de control consider prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana
Cordun – UNEFS s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea
candida ilor, angaja i ai institu iei din care fac parte, respectiv: B lan Valeria Cristina, Panait
Marius Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius
Stoicescu, Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria, membrii comisiei de evaluare de la
UNEFS neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile
prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte
interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de
serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Gheorghe
Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS i postdoctoranzii B lan Valeria
Cristina, Panait Marius Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu RaduAndrei, Marius Stoicescu, Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria, ce sunt angaja i ai
UNEFS, i c beneficiarul nu a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de
interese, aşa cum este prev zut în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul
incompatibilit ilor din contractul de finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Gheorghe
Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS, pe subactivit ile 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: B lan Valeria Cristina, Panait Marius
Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius Stoicescu,
Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
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(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
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• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu –
UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i
bursele acordate i mobilit țile pentru postdoctoranzi: B lan Valeria Cristina, Panait Marius
Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius
Stoicescu, Urzeal N. Constanța Nicoleta i Vasiliu Ana Maria sunt cheltuieli neeligibile.
 În ceea ce prive te partenerul 1 al proiectului - Institutul de Sociologie (IS):
Din CV-urile postdoctoranzilor: Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin
Emilian reiese c to i sunt/au fost angaja i ai IS.
Deci 3 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare un
coleg: prof.univ.dr.Ilie B descu – IS.
Echipa de control consider prof.univ.dr.Ilie B descu – IS s-a aflat în conflict de interese, prin
aceea c a participat la evaluarea candida ilor, angaja i ai institu iei din care face parte, respectiv:
Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin Emilian, membrii comisiei de
evaluare de la IS neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute
activit ile prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive
privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini
legate de serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de
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Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Ilie
B descu – IS i postdoctoranzii Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin
Emilian, ce sunt angaja i ai IS, i c beneficiarul nu a întreprins toate m surile necesare pentru
evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de
interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de finan are actualizat, fapt pentru care se
impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Ilie B descu –
UNEFS, pe sub activit ile 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Dumitra cu Veronica Sorina,
Mandi M d lina i Popa Florin Emilian.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
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 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
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Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ilie B descu–IS, pentru sub
activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i mobilit țile pentru postdoctoranzi:
Dumitra cu Veronica Sorina, Mandiț M d lina i Popa Florin Emilian sunt cheltuieli
neeligibile.
 În ceea ce prive te partenerul 4 al proiectului - Academia Național de Informații
”Mihai Viteazul” (ANI):
Din CV-urile postdoctoranzilor: Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela
Georgiana reiese c to i sunt cadre didactice/cadre didactice asociate ANI.
Deci cei 3 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare
doi colegi: prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI i prof.univ.dr. Vasile Dancu –ANI.
Echipa de control consider c prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI i prof.univ.dr.Vasile Dancu –
ANI s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea candida ilor, angaja i
ai institu iei din care fac parte, respectiv: Filip Valentin-Fernand (chiar dac este cadru didactic
asociat), Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana, membrii comisiei de evaluare de la
ANI neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile
prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte
interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de
serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Gheorghe
Toma – ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI i postdoctoranzii, Filip Valentin-Fernand,
Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana, ce sunt angaja i ai ANI, i c beneficiarul nu
a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut
în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru, prof.univ.dr.Gheorghe Toma
– ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI, pe subactivit ile 4.1 i 4.2;
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Filip Valentin-Fernand, Mihalache
Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
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(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
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• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Gheorghe Toma–ANI,
prof.univ.dr.Vasile Dancu–ANI, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i
mobilit țile pentru postdoctoranzi: Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica i Negrescu
Mihaela Georgiana sunt cheltuieli neeligibile.
 În ceea ce prive te Partener-ul 2, Institutul de Economie Național (IEN):
În ceea ce prive te poten ialul conflict de interese dintre prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, ca
reprezentant al Institutului de Economie Na ional , i candida ii la burse postdoctorale: CalinAdrian, Nistor Paula, Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamari Beatrice Universitatea Petru Maior
- Facultatea de tiin e Economice preciz m c :
- Come Andrei C lin este lector univ.dr. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i nu
a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
- Nistor Paula este asistent univ. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i nu a fost
angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
- Oltean (Munteanu) Anca este asistent univ. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i
nu a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
tefan Anamari Beatrice este lector univ.dr. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure
i nu a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
putem concluziona c nu a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între
prof.univ.dr.Gheorghe Zaman – IEN i postdoctoranzii: Come Calin-Adrian, Nistor Paula,
Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamari Beatrice ce nu sunt angajați ai IEN.
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 Prof.univ.dr. Ioan M rginean i prof.univ.dr. Ilie B descu au fost în conflict de
interese cu candidata Anghel Mirela pentru obținerea unei burse postdoctorale
Prin adeverin a înregistrat la Universitatea Bucure ti cu nr.1138/14.01.2014 se confirm c d-na
Anghel Mirela este lector în cadrul Universit ii Bucure ti, Fac. Sociologie i Asisten Social –
Dep. Asisten Social .
Din CV-ul prof.univ.dr. Ioan M rginean reiese c în perioada 1995 pân în prezent este cadru
didactic la Universitatea Bucure ti/conduc tor de doctorat, domeniul Sociologie, Fac. Sociologie i
Asisten Social .
Din CV-ul prof.univ.dr. B descu Ilie reiese c în perioada 1995 - 2013 a fost profesor universitar la
Universitatea Bucure ti, Fac. Sociologie i Asisten Social .
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Ioan M rginean i prof.univ.dr. B descu Ilie sau aflat în conflict de interese cu candidata Anghel Mirela, prin aceea c au participat la
evaluarea colegei de serviciu/fostei colege de serviciu, fiindu-i superiori, în conformitate cu
prevederile art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din
contractul de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale art.1270 alin.(1) din
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu
data de 15 februarie 2013), cei doi membri ai comisiei de evaluare neputând s aib o atitudine
profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile prev zute în contract, într-o manier
profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte interese” ( respectiv: colegialitate,
sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de serviciu, etc.).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ioan M rginean i
prof.univ.dr. B descu Ilie, pentru subactivit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate/mobilit țile
pentru postdoctoranda Anghel Mirela sunt cheltuieli neeligibile.


În ceea ce îl prive te pe Cozma Sorin - Serviciul Român de Informații (SRI)

Cozma Sorin este angajat al Serviciului Român de Informa ii (SRI), conform CV asumat, institu ie
care nu este o institu ie de înv mânt superior sau de cercetare. În faza de evaluare a dosarelor este
declarat „poten ial respins” conform TABEL CU CANDIDATI CARE NU LUCREAZA IN
INVATAMANT/CERCETARE, postat pe site-ul proiectului în data de 18.05.2014 de comisia de
evaluare pentru postdoctoranzi, cu men iunea ”Nu are activitate de cercetare sau inv.superior”
În conformitate cu:
- art.1 alin.(2) din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare (Text în vigoare începând cu data de 2 aprilie 2009), respectiv:
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“ART. 1
(2) Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de cercetaredezvoltare care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea şi
competenţa de exercitare deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respectă
etica şi deontologia profesională.”
- prevederile, Ghidului Solicitantului – Condi ii Specifice, cap.3 CONDI II DE ELIGIBILITATE/
3.1. Grup int eligibil, la pag.13, este men ionat: „În cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt eligibili doctoranzi înmatricula i la institu iile care au calitatea de beneficiar sau
partener în proiect, precum i cercetători postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri
i/sau al i doctoranzi i cercetători postdoctorat care aleg să î i completeze stagiul de cercetare la
altă institu ie de învă ământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat
doctorand sau activează ca cercetător.”
consider m c domnul Cozma Sorin nu are activitate de cercetare.
Deasemenea, Serviciului Român de Informații (SRI) nu este o instituție de înv ț mânt
superior sau de cercetare, conform datelor f cute publice pe site-ul https://www.sri.ro, iar din
documentele aferente dosarului de înscriere nu reiese c domnul Cozma Sorin are activitate de
cercetare sau este angajat al unei institu ii de înv mânt superior deci nu respect una dintre
condi iile de eligibilitate impuse de beneficiar, devenind neeligibil.
D-nul Cozma Sorin este declarat admis cu nota 10,00, în conformitate cu tabelul ”Rezultate
concurs burse postdoctorat”, postat în data de 23.05.2014 pe site-ul proiectului cât i cu Anexa 10Registrul Grupului int .
Cu toate c echipa de control a solicitat toate contesta iile depuse cu rezolu iile lor contesta ia dnului Cozma Sorin nu a fost transmis .
Având în vedere prevederile men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
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- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.21 alin.(8), (9) i (10) din OUG nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea,
constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice na ionale aferente acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare:
”(8) Structurile verificate au obliga ia de a prezenta la termenele stabilite toate datele şi
documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum şi de a acorda tot sprijinul
necesar pentru desf şurarea activit ii de verificare în bune condi ii.
(9) Pe parcursul verific rilor, echipa de control împuternicit are acces, pentru realizarea
obiectivelor verific rii, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport
sau în alte spa ii folosite în scopuri economice, care au leg tur cu obiectivele proiectului.
(10) Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verific rilor date,
informa ii, precum şi copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv
leg tur cu proiectul verificat, iar acestea au obliga ia de a le pune la dispozi ie la data solicitat .”
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
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• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
consider m c toate cheltuielile aferente burselor i mobilit ților acordate pentru
postdoctorandul Cozma Sorin cât i toate cheltuielile aferente salariz rii membrilor comisiei
de evaluare, pentru subactivit țile 4.1 i 4.2, sunt cheltuieli neeligibile.

Prof.univ.dr.Elena Zamfir i candidatul Fitzek Sebastian pentru obținerea unei burse
postdoctorale
Prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a f cut parte din echipa de implementare a proiectului) dar conform
prevederilor art.8 alin.(1) din contractul de finan are ”Păr ile contractante se obligă să întreprindă
toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de
legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr.
161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în
legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să dea na tere unui astfel de
conflict.”beneficiarul trebuia s ia m suri astfel încât doamna profesor în cauz s semneze o
declara ie pe proprie r spundere astfel încât pentru realizarea subactivit ii 4.2 ”s aib o atitudine
profesionist , obiectiv şi impar ial sau s execute activit ile prev zute în prezentul contract, întro manier profesionist , obiectiv şi impar ial ”.
Fitzek Sebastian este asistent univ.dr. al colii Na ionale de Studii Politice i Administrative
(SNSPA). Este doctor în Sociologie la Universitatea de Vest din Timi oara, având ca coordonator
al tezei de doctorat pe prof.univ.dr. Elena Zamfir. Deasemenea, d-ul Fitzek Sebastian este coautor
al unei c r i i al unui articol al turi de doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir a f cut parte din comisia de evaluare a candidatului Fitzek
Sebastian pentru ob inerea a unei burse postdoctorale prin proiectul cu ID 141086.
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Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatului Fitzek Sebastian, realizând o activitate din contract (chiar dac nu
a fost remunerat i nu a f cut parte din echipa de implementare) într-o manier ce nu putea
fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin de “orice alte interese” ( respectiv: de natur
emo ional , sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a fost
remunerat ) cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctorandul Fitzek Sebastian
sunt cheltuieli neeligibile.
 Prof.univ.dr. Dan Banciu nu fost în conflict de interese cu candidata Mihaiu Simona
Ionela pentru obținerea unei burse postdoctorale
Mihaiu Simona Ionela este asistent univ.dr. la Universitatea din Craiova. Este doctor în Sociologie
la Universitatea din Bucure ti (Ordin al ministrului delegat pentru înv mânt superior, cercetare
tiin ific i dezvoltare tehnologic nr.5581 MD din 03 decembrie 2013), având ca coordonator al
tezei de doctorat pe prof.univ.dr. Dan Banciu.
Doamna Mihaiu Simona Ionela a fost declarat eligibil , ca mai apoi s fie admis cu nota 10 la
concursul de selec ie a candida ilor pentru ob inerea unei burse postdoctorale.
Prof.univ.dr. Dan Banciu a f cut parte din comisia de solu ionare a contesta iilor în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, nef când parte din comisia de evaluare.
Doamna Mihaiu Simona Ionela nu a fost evaluat de prof.univ.dr. Dan Banciu, fost coordonator al
tezei sale de doctorat, de unde rezult c nu a existat o situa ie de conflict de interese.
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 Prof.univ.dr. Elena Zamfir i candidata Onica-Chipea Lavinia pentru obținerea unei
burse postdoctorale
Onica-Chipea Lavinia este lector univ.dr. la Universitatea din Oradea. Este doctor în Sociologie la
Universitatea din Bucure ti din 2007 (Ordin al Ministrului Educa iei i Cercet rii nr.1418 din
29.06.2007) i doctor în drept al aceleia i universit i (Ordin al Ministrului Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului nr.6508 din 19.12.2012).
Mama Laviniei Onica-Chipea este doamna prof.univ.dr. Floare Chipea, cadru didactic la
Universitatea din Oradea, care în perioada 2000-2009 a fost coordonator de doctorat la
Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Sociologie i Asisten Social , fiind coleg cu doamna
prof.univ.dr Elena Zamfir.
Doamna prof. univ. dr. Floare Chipea este coordonatoarea a volumului Starea societăţii româneşti,
vol. II, al II-lea Congres Na ional de Sociologie şi Asisten Social , Oradea, Ed. Universit ii din
Oradea, al turi de doamna prof. univ. dr. Elena Zamfir i domnul prof. univ. dr. C t lin Zamfir.
De asemenea, doamna prof.univ.dr. Floare Chipea public lucrarea Aspecte ale tranziţiei în
comunităţile bihorene, în volumul colectiv „Diagnoza problemelor sociale comunitare - studii de
caz”, coordonatori Elena Zamfir şi Marian Preda, Ed. Expert, Bucureşti, 2000.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir este din 2008 pân în prezent profesor asociat la Universitatea
din Oradea, coordonator de doctorat la catedra de Sociologie, fiind coleg cu doamna prof. univ.
dr. Floarea Chipea, i membru în comisia de evaluare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatei Onica-Chipea Lavinia, fiica colegei de serviciu – Floare Chipea,
realizând o activitate din contract (chiar dac nu a fost remunerat i nu a f cut parte din
echipa de implementare) într-o manier ce nu putea fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin
de “orice alte interese” ( respectiv: de natur emo ional , colegialitate, sprijin în realizarea unor
lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
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 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a fost
remunerat ) cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctoranda Onica-Chipea
Lavinia, sunt cheltuieli neeligibile.
 Prof.univ.dr. C t lin Zamfir a fost în conflict de interese cu candidatul Scutaru
Teodor Codrin pentru obținerea unei burse postdoctorale
Scutaru Teodor Codrin a fost candidat pentru o burs postdoctoral în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086 fiind secretar de stat la Ministerul Muncii Familiei, Protec iei Sociale
i Persoanelor Vârstnice, minister ce avea în componen a sa Direc ia General Autoritatea de
Management pentru POSDRU, direc ie ce finan a proiectele POSDRU.
Din 1.05.2010 pân la data evalu rii candidaturii sale domnul Scutaru Teodor Codrin este
cercet tor al ICCV, Academia Român .
Iar din CV-ul postat pe site-ul ICCV reiese c domnul Scutaru Teodor Codrin i-a început
doctoratul la Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Sociologie i Asisten Social .
Din 1.06.2006-1.10.2009 cadru didactic asociat la Universitatea din Bucure ti - Facultatea de
Sociologie i Asisten Social .
Facem men iunea c beneficiarul nu a transmis documentele solicitate în ceea ce-l prive te pe
candidatul Scutaru Teodor Codrin, nerespectând prevederile art.21 alin.(8), (9) i (10) din OUG
nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute în
ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora,
cu modific rile i complet rile ulterioare, excep ie f când e-mail-ul din 6.06.2014 prin care î i
anun a retragerea.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. C t lin Zamfir s-a aflat în conflict de interese cu
candidatul Scutaru Teodor Codrin, din dou motive, respectiv:
- prin aceea c a participat la evaluarea candidatului Scutaru Teodor Codrin, care îi
este coleg, fiind angajat al ICCV;
- cât i din interese economice sau orice alte interese, având în vedere funcția de
secretar de stat la Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor
Vârstnice, minister ce avea în componen a sa Direc ia General Autoritatea de
Management pentru POSDRU, direc ie ce finan a proiectele POSDRU;
în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul
incompatibilit ilor din contractul de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare i
ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text
în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Domnul Scutaru Teodor Codrin s-a retras din proiect în data de 6 iunie 2014, f r s -i fie
rambursate cheltuieli.
 Prof.univ.dr. Elena Zamfir i candidatul Vasiluț
unei burse postdoctorale

tef nescu Marius pentru obținerea
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Vasilu
tef nescu Marius este lector univ.dr. la Universitatea de Vest din Timi oara din 2012.
Este doctor în Sociologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia i din 2010 (Ordin al
Ministrului Educa iei, Cercet rii i Inov rii nr.3492 din 23.03.2010) având drept coordonator al
tezei de doctorat pe prof.univ.dr.Gavrilu Nicu i a candidat pentru o burs postdoctoral din
proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086.
Doamna prof. univ. dr. Elena Zamfir i domnul C t lin Zamfir sunt coordonatorii volumului
Starea societăţii româneşti, vol. II, al II-lea Congres Na ional de Sociologie şi Asisten Social ,
Oradea, Ed. Universit ii din Oradea, în care a publicat i domnul Vasilu
tef nescu Marius
lucrarea Amplificarea digital a zvonurilor în r zboiul din Irak.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir este din 2009 pân în prezent profesor asociat la Universitatea
de Vest din Timi oara, fiind coleg cu domnul Vasilu
tef nescu Marius i membru în comisia
de evaluare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatului Vasiluț tef nescu Marius, coleg de serviciu, realizând o activitate
din contract (chiar dac nu a fost remunerat
i nu a f cut parte din echipa de
implementare) într-o manier ce nu putea fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin de “orice
alte interese” ( respectiv: de natur emo ional , colegialitate, sprijin în realizarea unor
lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir – nu a fost
remunerat cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctorandul Vasiluț tef nescu
Marius sunt cheltuieli neeligibile.
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 Vasiliu Alina Ioana (B rg oanu), Universitatea Andrei aguna din Constanța, a fost în
conflict de interese cu unul dintre profesori
În ceea ce prive te conflictul men ionat mai sus informa ia este incomplet , respectiv nu se tie
numele profesorului în cauz i dac el a f cut parte din comisia de evaluare sau de contesta ii,
dup caz. Nu poate fi demonstrat c acel conflict de interese a existat, atâta timp cât una din
p rți este necunoscut .
 Referitor la suspiciunea nr. OI/3467/SJCSN/05.06.2014, prin care un cercet tor al
Institutului de Sociologie al Academiei Române, sesizeaz nereguli legate de organizarea acestui
concurs organizat în luna mai 2014, în vederea ob inerii de burse post-doctorale prin proiectul
POSDRU/159/1.5/S/141086 reclamând urm toarele aspecte:
” […]sunt doctor din 2009, prin Ordin de Ministru din 10.04.2009 şi conform Metodologiei afişate
ini ial pe site-ul proiectului (vezi ataşat Metodologie_1) aş fi fost eligibilă să candidez la aceste
burse. În timpul desfăşurării concursului metodologia a fost schimbată, fără ca acest lucru să fie
asumat de către Organizatori (prin Erată şi arhivarea vechii versiuni), apărând în noua versiune
(Vezi în ataşament Metodologie_2) o notă de subsol la condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii
la bursele postdoctorale prin care se precizează următoarele: “Precizăm că obţinerea titlului de
doctor trebuie înţeleasă ca fiind data susţinerii publice a lucrării.”
Această notă explicativă contravine Legii Educaţiei numărul 1/2011 Art. 168 paragraful 7 care
menţionează explicit: “Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.”
Cu trei zile înainte de termenul limită de depunere a dosarului m-am dus în audienţă la Directorul
ICCV, domnul profesor Cătălin Zamfir despre care mi s-a spus că este şi directorul proiectului, să
întreb ce variantă trebuie luată în seamă şi să îi semnalez că varianta de pe site este ilegală.
Domnia sa m-a asigurat, în cuvinte, fără să îmi ofere în scris aceste asigurări, că prin deţinerea
titlului de doctor se înţelege confirmarea titlului prin Ordinului de Ministru şi că doar ca urmare a
unei neglijenţe anunţul este în această formă pe site. În aceste condiţii, îndeplinind criteriile de
eligibilitate (care precizau necesitatea să fi obţinut titlul de doctor între 8.04.2009 şi 08.04.2014)
m-am înscris la concurs.
În ziua în care trebuiau să înceapă evaluarea candidaţilor în proba de interviu (19.05.2014) a
apărut pe site un tabel numit “Tabel cu persoane care nu lucrează în învăţământ”, în care se
specifică faptul că aceste persoane sunt “Potenţial respinse”; între acestea mă aflam şi eu, în
dreptul numelui meu existând menţiunea “Se respinge. A susţinut teza în februarie 2009.” Câteva
precizări: 1. Nu aveam ce să caut pe acel tabel, eu lucrând în instituţie de cercetare şi fiind
profesor asociat la UB; 2. Conform Ghidului, Regulamentului de concurs şi oricăror metodologii
de organizare a concursului pentru fonduri de cercetare sau burse, nu există formula „potenţial
respinşi! 3. Conform primei versiuni a Metodologiei, Legislaţiei Naţionale (Legea Educaţiei
Naţionale) şi asigurărilor date de directorul de proiect, candidatura mea era eligibilă![…]
Dat fiind că în continuare consider că s-a comis o ilegalitate prin interpretare arbitrară şi
răuvoitoare a legii şi astfel mi s-a încălcat dreptul de a participa la acesta competitive, […]. De
asemenea solicit un răspuns scris la sesizarea mea în care să mi se aducă la cunoştinţă concluzia
comisiei de anchetă şi soluţia la sesizarea mea.”
La cap.3 Condi ii de eligibilitate, punctul 3.1 Grup int eligibil din ghidul solicitantului – condi ii
specifice (cpp 159), sunt precizate clarific ri referitoare la grupul int eligibil în cadrul cererii de
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propuneri de proiecte nr.159, respectiv este men ionat faptul c ”Cercetătorii postdoctorat
selecta i trebuie să de ină titlul tiin ific de doctor, ob inut în România sau în străinătate cu cel
pu in 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selec iei ca grup intă,
cercetătorii care au ob inut titlul de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării
acestuia în România, conform legisla iei na ionale în vigoare.”
Echipa de verificare consider c nota de subsol inserat în metodologia privind organizarea i
desfă urarea concursului de selec ie la studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului ID
141086 prin care se precizează ”(…) ob inerea titlului de doctor trebuie în eleasă ca fiind data
sus inerii publice a lucrării” , contravine prevederii legale precizate la art. 168, paragraful 7 din
Legea Educa iei nr. 1/2011 (actualizat i completat la data de 03.04.2014), unde peste men ionat:
”Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educa iei, cercetării, tineretului si sportului,
după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.”
Aspectele semnalate în sesizarea înregistrat la OIPOSDRU cu nr. OI/3467/SJCSN/05.06.2014 cu
privire la înserarea în metodologia privind organizarea i desfă urarea concursului de selec ie la
studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului ID 141086 a notei de subsol ”Preciz m c
ob inerea titlului de doctor trebuie în eleas ca fiind data sus inerii publice a lucr rii”, se poate
încadra în categoria neregulilor, astfel cum sunt definite de dispozi iile legale na ionale şi
comunitare, respectiv art.2 (1),a) din OUG nr.66/2011 şi de art.2 din Regulamentul (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozi ii generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regional , Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
Având în vedere aspectele mai sus men ionate, echipa de control subliniaz faptul c , în
conformitate cu prevederile alin. (18) art. 6 lit. A Drepturile i obliga iile beneficiarului din
contractul de finan are
- alin. (18) „Beneficiarul îşi va asuma integral r spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ilor din
culpa sa pe parcursul implement rii Proiectului.”
****

Grupul țint este cel care beneficiaz urmare a implement rii proiectului din fondurile
nerambursabile primite, în condi iile în care este asigurat o bun gestiune financiar i sunt
respectate principiile stipulate la art.3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii
din Ordonan a de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În acest sens cit m din Ghidul Solicitantului Condi ii Generale 2013, necesar beneficiarilor pentru
ob inerea unei finan ri nerambursabile, respectiv:
 ”Obiectivul general al proiectului. În această subsecţiune vă rugăm să descrieţi clar şi
concis obiectivul general al proiectului, specificând modul în care proiectul va genera un
efect pozitiv pe termen lung
Obiectivele specifice/operaţionale. Aici se vor arăta clar beneficiul/beneficiile pentru
grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului.”( pag.37 din Ghidul
Solicitantului Condi ii Generale 2013)
 ”Justificarea necesităţii implementării proiectului. În cadrul acestei subsecţiuni vă rugăm
să explicaţi:
grupul ţintă inclus în proiect: descrieţi grupul ţintă pe care intenţionaţi să îl includeţi în
activităţile proiectului propus, necesităţile specifice ale grupului ţintă, prin furnizarea de date
cantitative, calitative şi studii sau analize statistice şi metoda prin care au fost identificate aceste
necesităţi specifice, precum şi modalitatea previzionată de identificare/implicare/recrutare a
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persoanelor din grupul ţintă în proiect. (…) La stabilirea categoriilor de grup ținta se va avea in
vedere si corelarea acestora cu indicatorii proiectului. Fiecare categorie de grup ținta trebuie sa
contribuie direct la atingerea cel puțin a unui indicator. In cadrul acestei secțiuni se va face si o
scurta descriere a corespondentei grup ținta – indicatori. La completarea acestei secţiuni este
necesar să fie avută in vedere corelația dintre bugetul proiectului si numărul persoanelor
aparținând grupului ținta care beneficiază de operațiunile finanțate prin proiect. De
asemenenea, este necesar să fie avuta in vedere corelația dintre numărul persoanelor
aparținând grupului ținta si valoarea preconizata a indicatorilor de program.
 necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului ţintă: vă
rugăm să explicaţi care este justificarea proiectului, de ce este necesar pentru acel grup ţintă,
precum şi modalitatea în care activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea
necesităţilor specifice ale grupului ţintă specificate mai sus;”
De asemenea, este specificat în Ghidul Solicitantului Condi ii Generale 2013 necesitatea
respect rii principiului egalității de şanse, respectiv:
”FSE finanţează proiecte care promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea
socială. În cadrul acestei subsecţiuni vă rugăm să detaliaţi modul în care principiul privind
egalitatea de anse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, atât în realizarea
activităţilor, cât şi în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care
contribuie la asigurarea egalităţii de anse şi a egalităţii de gen.
Demonstraţi clar modalitatea prin care proiectul va asigura condiţii care să permită accesul şi
participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului şi evitarea discriminării.
Principiul egalităţii de şanse trebuie luat în considerare atât în elaborarea şi implementarea
proiectului finanţat din FSE, cât şi în desfăşurarea activităţilor proiectului şi în identificarea
grupului ţintă. ”
inând cont de toate cele prezentate în acest capitol, privind suspiciunea
OI/3298/SJCSN/02.06.2014 - respectiv modul în care a fost organizat selecția grupului țint
al proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, apreciem c procedura de evaluare şi selec ie a
grupului int realizat de beneficiar nu este viabil , c nu s-a desf şurat în condi ii de
transparenț , nu s-au respectat principiile de liber concuren , de tratament egal şi de
nediscriminare a candida ilor, nu s-au luat m surile necesare pentru a preveni apari ia
situa iilor de conflict de interese şi implicit sus inerea celor mai bune propuneri de proiecte.
Având în vedere prevederile contractului de finanțare, înregistrat la OIPOSDRU MEN cu nr.
OI/2341/D/07.04.2014, respectiv:
 art.14 - Legea aplicabil
”(1) Prevederile prezentului Contract de finanțare vor fi interpretate, în elese i aplicate în
conformitate cu legislația comunitară și/sau cea națională în vigoare.”
 Art. 10 – Nereguli
(1) Prin „neregulă” se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în
raport cu dispozițiile naţionale și/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispozi ii, ce rezultă dintr-o ac iune sau inac iune a
beneficiarului ori a autorită ii cu competen e în gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici
interna ionali i/sau fondurile publice na ionale aferente acestora printr-o sumă platită necuvenit;
(2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora i recuperarea sumelor plătite necorespunzător se
realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonan a de Urgentă a Guvernului
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nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora.”
coroborate cu prevederile:

 ART. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din Ordonanța de
Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor
ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale
aferente acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare
”(1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi beneficiarii sunt obligaţi, în
activitatea lor, să elaboreze şi să aplice proceduri de management şi control care să asigure
corectitudinea acordării şi utilizării acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei
gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia comunitară.
(2) În activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, autorităţile cu
competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia utilizării de reguli şi proceduri care să
asigure respectarea următoarelor principii:
a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei;
b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;
d) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecţie
a proiectelor de finanţat;
e) excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finanţare din fonduri europene
nu poate să beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finanţare nerambursabilă, cu excepţia
sumelor ce constituie ajutor de stat acordat în condiţiile legii.
(3) Principiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se aplică în mod corespunzător şi în activitatea
efectuată de beneficiar pentru executarea contractului de finanţare nerambursabilă.”
 Conform ART. 2 alin. (5) din SEC IUNEA a 2-a - Definirea unor termeni din Ordonanța de
Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare,
”Art. 2 alin.(5) Termenii de "legalitate", "regularitate", "conformitate", "control intern", "eficien ",
"eficacitate", "economicitate", "control financiar preventiv", "audit public intern", "inspec ie", "bun
gestiune financiar " au semnifica ia dat de Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi
de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”

 ART. 2*) din ORDONAN
Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicat , privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv ( Text în vigoare începând cu data de 11
noiembrie 2011)
”ART. 2*) Defini ii
În în elesul prezentei ordonan e, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz :
a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezult sau ar putea rezulta o obliga ie pe
seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;
b) conformitate - caracteristica unei opera iuni, a unor acte sau fapte administrative produse în
cadrul unei entit i publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv
de c tre entitatea în cauz sau de c tre o autoritate superioar acesteia, potrivit legii; (…)
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o) legalitate - caracteristica unei opera iuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt
aplicabile, în vigoare la data efectu rii acesteia;
v) regularitate - caracteristica unei opera iuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul
principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de
opera iuni din care face parte.”
rezult c nu au fost respectate prevederile art. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli
generale şi principii din Ordonanța de Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv nu respect condi iile de legalitate, regularitate ori
conformitate stabilite prin prevederile legisla iei na ionale şi comunitare în vigoare
care coroborate cu prevederile:
 ”ART. 6 din Ordonan a de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare
(1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a exclude
integral sau parţial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate şi declarate de beneficiari
acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite
prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, în situaţia în care - în procesul de
verificare a solicitărilor de plată - acestea determină existenţa unor astfel de cheltuieli.”
 ART. 33 din Ordonan a de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare

”(1) Obiectul activităţii de stabilire a creanţelor bugetare îl constituie individualizarea
obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă şi a persoanelor fizice sau juridice
debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii obţinerii şi
utilizării fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora.”
 ART. 17 din Ordonan a de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare,
în care este specificat:
”Orice acţiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate
din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinându-se seama de natura şi de
gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia.”

i faptul c întreaga selecție a grupului țint a fost viciat , postdoctoranzii i doctoranzii
fiind cei care beneficiaz de fondurile nerambursabile
consider m c neregula a afectat implementarea întregului proiect, OIPOSDRU având
obligația de a recupera toate fondurile rambursate.
De asemenea, echipa de verificare consider c beneficiarul i partenerii s i aveau obligația ”s
întreprind toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definit de legisla ia româneasc în vigoare (Ordonan a de Urgen a Guvernului
nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare) i s se informeze
reciproc, cu celeritate, în leg tur cu orice situa ie care d na tere sau este posibil s dea na tere
unui astfel de conflict”, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i
regimul incompatibilit ilor din contractul de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În concluzie,
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ținând cont de faptul c cheltuielile proiectului sunt neeligibile, ca urmare a aspectelor
constatate ce țin de selecția grupului țint , acestea fiind suficiente pentru a recupera toate
cheltuielile afectate de neregul (la care se adaug punctual cele privind conflictul de interese
în ceea ce prive te selecția grupului țint ), preciz m c este necesar recuperarea tuturor
cheltuielilor proiectului afectate de neregul .
Având în vedere paragraful de mai sus, cheltuielile solicitate la rambursare prin CRC 4
versiunea 2, înregistrat cu nr. OI/8857/SVPF/21.09.2015 i cele aferente CRC nr.5,
înregistrat cu nr. OI/9648/SVPF/09.10.2015, nu vor fi rambursate, fiind considerate la
rândul lor neeligibile, deoarece întreaga selecție a grupului țint a fost viciat ,
postdoctoranzii i doctoranzii fiind cei care beneficiaz de fondurile nerambursabile.

Echipa de verificare face urm toarele preciz ri:
1. SJCSN OIPOSDRU-MEC , prin ofi erii desemna i, a întocmit beneficiarului proiectului cu
ID 141086, pentru CRC nr.1, un Procesul Verbal de constatare a neregulilor i de stabilire
a crean ei bugetare înregistrat la OIPOSDRU cu nr.9206/SJCSN/18.11.2014, prin care a
fost recuperat suma de 281,05 lei, deoarece suma validat i rambursat beneficiarului la
data de 07.08.2014 nu a fost bugetat pentru a fi finan at prin POSDRU;
Crean a bugetar stabilit în sarcina debitorului prin PVC 9206/18.11.14 a fost recuperat
prin plat voluntar în data de 18.12.2014.
2. Recuperarea cheltuielilor rambursate beneficiarului proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086
se face în conformitate cu sumele înscrise în declara iile de conformitate aferente cererilor
de rambursare nr. 2 i nr 3. Men ion m faptul c ofi erul desemnat pentru verificarea
administrativ a cererii de rambursare nr. 2 a validat prin declara ia de conformitate
aferent CR2 din data de 11.12.2014 suma de 758.560,20 lei , respectiv a validat i c/v
TVA în sum de 40,65 lei, sum invalidat în modulul ActionWeb.
Având în vedere aspectele mai sus men ionate, valoarea total a cheltuielilor afectate de neregul ,
pentru proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086, este în valoare de 1.865.479,40 lei = 1.847.559,40
lei +17.920,00 lei ( tran a II de prefinan are2 ).

Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
Astfel:
Pentru Solicitant - Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, recuperarea
cheltuielilor afectate de neregulă, se face după cum urmează:
1. Zamfir C t lin – manager proiect (ETL)
Domnul Zamfir C t lin încheie cu ICCV, pentru func ia de manager de proiect în
implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
2

Suma ce reprezint prefinan are nerecuperat , se va recupera prin emiterea unei decizii de recuperare a prefinan rii.
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1/07.04.2014 pentru perioada 08.04.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore /zi, la un
tarif de 22 lei/or (salariul de baz lunar brut=1.848 lei/lun ).
Prin actul adi ional nr. 2/28.07.2014, contractul individual de munc nr. 1/2014 înceteaz
începând cu data de 28.07.2014.
Din analiza documentelor justificative, echipa de control a constatat faptul ca managerul
de proiect, domnul Zamfir C t lin, nu a respectat prevederile instruc iunilor AMPOSDRU cu
privire la întocmirea i asumarea Rapoartelor lunare de activitate. Facem precizarea c domnul
Zamfir î i semneaz Rapoartele lunare de activitate atât în calitate de expert în cadrul proiectului
cât i în calitate de manager al acestuia. În anexa 6 – raport lunar de activitate este men ionat, în
nota de subsol, faptul c ”Activitatea managerului de proiect va fi avizat de reprezentantul legal al
beneficiarului.”, domnul Zamfir fiind i reprezentant legal al ICCV.
Se recupereaz suma total de 1.796 lei (rest de plat neeligibil=988 lei – OP nr. 318,
319/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 148 lei, CASS=77 lei, omaj=7 lei i
impozit=188 lei) – OP nr. 314, 315/24.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 388 lei – OP
nr. 317, 316/24.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zamfir C t lin
pentru activit ile desf şurate ca manager proiect în luna aprilie 2014. Suma de 1.796 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 2.357,00 lei (rest de plat neeligibil=1.296 lei – OP nr. 318,
319/24.06.2014; OP nr. 419,420/29.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 194 lei,
CASS=102 lei, omaj=9 lei i impozit=247 lei) – OP nr.314,315/24.06.2014; OP nr.
415,416/29.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 509 lei – OP nr. 317, 316/24.06.2014),OP
nr. 417,418/29.07.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zamfir C t lin
pentru activit ile desf şurate ca manager proiect în luna mai 2014. Suma de 2.357,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.243 lei (rest de plat neeligibil=1.234 lei – OP nr.
439,438/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 185 lei, CASS=97 lei, omaj=9 lei i
impozit=235 lei) – OP nr. 434,435/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 483 lei – OP
nr. 436,437/30.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zamfir C t lin
pentru activit ile desf şurate ca manager proiect în luna iunie 2014. Suma de 2.243 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.133 lei (rest de plat neeligibil=1.172 lei – OP nr.
809,810/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 177 lei, CASS=91 lei, omaj=9 lei i
impozit=223 lei) – OP nr. 805.806/19.08.2014; OP nr. 334/24.06.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 461 lei – OP nr. 335/24.06.2014; OP nr. 807,808/19.08.2014), sum ce reprezint
remunera ia neeligibil a domnului Zamfir C t lin pentru activit ile desf şurate ca manager
proiect în luna iulie 2014. Suma de 2.133 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.

2. Cace Sorin – manager de proiect (ETL) introdus în echipa de management prin
Notificarea nr. 1 pentru înlocuirea domnului Zamfir C lin în func ia de manager proiect
Domnul Cace Sorin încheie cu ICCV, pentru func ia de manager de proiect în implementarea
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 9/28.07.2014 pentru
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perioada 28.07.2014 – 08.10.2015, cu o frac iune de norm de 1 or /zi, la un tarif de 20,95 lei/ or
(salariul de baz lunar brut=440 lei/lun ).
Din analiza documentelor justificative, echipa de control a constatat faptul c managerul de
proiect, domnul Sorin Cace, nu a respectat prevederile instruc iunilor AMPOSDRU cu privire la
întocmirea i asumarea Rapoartelor lunare de activitate. Facem precizarea c domnul Sorin Cace
î i semneaz Rapoartele lunare de activitate atât în calitate de expert în cadrul proiectului cât i în
calitate de manager al acestuia. În anexa 6 – raport lunar de activitate este men ionat, prin nota de
subsol, faptul c ”Activitatea managerului de proiect va fi avizat de reprezentantul legal al
beneficiarului.”
Remunera ia domnului Sorin Cace, aferenta lunii August 2014, nu a fost solicitat la
rambursare prin cererea de rambursare nr. 3, a c rei perioad de referin este 01.09.2014 pân la
01.12.2014.

3. Ilie Simona – asistent manager (ETL);
Doamna Simona Ilie încheie cu ICCV, pentru func ia de asistent manager în implementarea
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 2/07.04.2014 pentru
perioada 08.04.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un tarif orar de 27
lei/or ( salariul de baz lunar brut = 2268 lei/lun )
Din analiza documentelor justificative, echipa de control a constatat faptul c defalcarea orelor
lucrate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din fi a individual de pontaj,
nu corespund orelor declarate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din
Raportul individual de activitate. De exemplu: pentru subactivitatea A4.1 în RA al doamnei Ilie
Simona sunt declarate 18 ore lucrate, iar în Fi a individual de pontaj sunt declarate ca lucrate
pentru subactivitatea 4.1: 4 ore lucrate în data de 15 a lunii aprilie 2014; 4 ore lucrate în data de
22 a lunii aprilie 2014; 4 ore lucrate în data de 23 a lunii aprilie 2014, un total de 12 ore lucrate.
Se recupereaz suma total de 1.470 lei (rest de plat neeligibil=808 lei – OP nr. 322,
323/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 121 lei, CASS=63 lei, omaj=6 lei i
impozit=154 lei) – OP nr. 314, 315/24.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 318 lei – OP
nr. 317, 316/24.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona pentru
activit ile desf şurate ca asistent manager în luna aprilie 2014. Suma de 1.470 lei a fost solicitat
şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.929,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr. 322,
323/24.06.2014; OP nr. 423,424/29.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei,
CASS=83 lei, omaj=8 lei i impozit=202 lei)
– OP nr. 314,315/24.06.2014;OP nr.
415,416/29.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei – OP nr. 317, 316/24.06.2014),OP
nr. 417,418/29.07.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona pentru
activit ile desf şurate ca asistent manager în luna mai 2014. Suma de 1.929,00 lei a fost solicitat
şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837 lei (rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
443,442/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 434,435/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei – OP
nr. 436,437/30.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona pentru
55

activit ile desf şurate ca asistent manager în luna iunie 2014. Suma de 1.837 lei a fost solicitat
şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.112 lei (rest de plat neeligibil=1.162 lei – OP nr.
813,814/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 174 lei, CASS=91 lei, omaj=8 lei i
impozit=221 lei) – OP nr. 805.806/19.08.2014; OP nr. 334/24.06.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 456 lei – OP nr. 335/24.06.2014; OP nr. 807,808/19.08.2014), sum ce reprezint
remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona pentru activit ile desf şurate ca asistent manager
în luna iulie 2014. Suma de 2.112 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837 lei (rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
1141,1142/09.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 1137,1138/09.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei –
OP nr. 1135,1136/09.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna august 2014. Suma de 1.837 lei a fost
solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.929,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
1531,1532/07.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1527, 1528/07.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei –
OP nr. 1525,1526/07.10.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna septembrie 2014. Suma de 1.929,00 lei a
fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.853,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
1895,1896/10.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1889.1890/10.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 341 lei –
OP nr. 1892,1891/10.11.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ilie Simona
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna octombrie 2014. Suma de 1.853 lei a fost
solicitat şi validat la CR 3.
4. Iordache Maria – asistent manager – expert introdus în echipa de implementare prin
Notificarea nr. 2 pentru înlocuirea doamnei Ilie Simona, care produce efecte de la data de
16.11.2014;
5. Stanciu Mariana – asistent manager (ETL);
Doamna Stanciu Mariana încheie cu ICCV, pentru func ia de asistent manager în
implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
3/07.04.2014, pentru perioada 08.04.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un
tarif orar de 27 lei/or ( salariul de baz lunar brut = 2268 lei/lun ).
Din analiza documentelor justificative, echipa de control a constatat faptul c defalcarea orelor
lucrate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din fi a individual de pontaj,
nu corespund orelor declarate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din
Raportul individual de activitate. De exemplu: pentru subactivitatea A4.1 în RA al doamnei
Stanciu Mariana sunt declarate 20 ore lucrate, iar în Fi a individual de pontaj sunt declarate ca
lucrate pentru subactivitatea 4.1: 4 ore lucrate în data de 15 a lunii aprilie 2014; 4 ore lucrate în
data de 22 a lunii aprilie 2014; 4 ore lucrate în data de 23 a lunii aprilie 2014, un total de 12 ore
lucrate.
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Se recupereaz suma total de 1.470 lei (rest de plat neeligibil=808 lei – OP nr. 321,
320/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 121 lei, CASS=63 lei, omaj=6 lei i
impozit=154 lei) – OP nr. 314, 315/24.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 318 lei – OP
nr. 317, 316/24.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Stanciu Mariana
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna aprilie 2014. Suma de 1.470 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.929,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr. 320,
321/24.06.2014; OP nr. 421,424/29.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei,
CASS=83 lei, omaj=8 lei i impozit=202 lei)
– OP nr. 314,315/24.06.2014;OP nr.
415,416/29.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei – OP nr. 317, 316/24.06.2014),OP
nr. 417,418/29.07.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Stanciu Mariana
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna mai 2014. Suma de 1.929,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837 lei (rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
441,440/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 434,435/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei – OP
nr. 436,437/30.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Stanciu Mariana
pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna iunie 2014. Suma de 1.837 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.112 lei (rest de plat neeligibil=1.162 lei – OP nr.
812,811/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 174 lei, CASS=91 lei, omaj=8 lei i
impozit=221 lei) – OP nr. 805.806/19.08.2014; OP nr. 334/24.06.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 456 lei – OP nr. 335/24.06.2014; OP nr. 807,808/19.08.2014), sum ce reprezint
remunera ia neeligibil a doamna Stanciu Mariana pentru activit ile desf şurate ca asistent
manager în luna iulie 2014. Suma de 2.112 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837 lei (rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
1139,1140/09.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 1137, 1138/09.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei –
OP nr. 1135,1136/09.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamna Stanciu
Mariana pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna august 2014. Suma de 1.837 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.929,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
1529,1530/07.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1527, 1528/07.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei –
OP nr. 1525,1526/07.10.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Stanciu
Mariana pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna septembrie 2014. Suma de
1.929,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.853,00 lei (rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
1893,1894/10.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1889.1890/10.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 341 lei –
OP nr. 1892,1891/10.11.2014 sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Stanciu
Mariana pentru activit ile desf şurate ca asistent manager în luna octombrie 2014. Suma de 1.853
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
6. Popescu Simona – expert comunicare (ETL);
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Doamna Popescu Simona încheie cu ICCV, pentru func ia de expert comunicare în
implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
4/07.04.2014, pentru perioada 08.04.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un
tarif orar de 18 lei/or ( salariul de baz lunar brut = 1.512 lei/lun ). Prin actul adi ional nr. 1 se
modific durata muncii de la 4 ore/ zi la 1 or pe zi, începând cu data de 17.07.2014.
Se recupereaz suma total de 1.470 lei [rest de plat neeligibil=808 lei – OP nr. 324,
325/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 121 lei, CASS=63 lei, omaj=6 lei i
impozit=154 lei) – OP nr. 314, 315/24.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 318 lei – OP
nr. 317, 316/24.06.2014], sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona
pentru activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna aprilie 2014. Suma de 1.470 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.929,00 lei [rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr. 324,
325/24.06.2014; OP nr. 425,426/29.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 159 lei,
CASS=83 lei, omaj=8 lei i impozit=202 lei) – OP nr. 314,315/24.06.2014;OP nr.
415,416/29.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei – OP nr. 317, 316/24.06.2014,OP
nr. 417,418/29.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona pentru
activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna mai 2014. Suma de 1.929,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837 lei [rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
445,444/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 434,435/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei – OP
nr. 436,437/30.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona pentru
activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna iunie 2014. Suma de 1.837 lei a fost solicitat
şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.354 lei [rest de plat neeligibil=745 lei – OP nr.
815,816/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 112 lei, CASS=58 lei, omaj=6 lei i
impozit=141 lei) – OP nr. 805, 806/19.08.2014; OP nr. 334/24.06.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 292 lei – OP nr. 335/24.06.2014; OP nr. 807,808/19.08.2014], ce reprezint
remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona pentru activit ile desf şurate ca expert
comunicare în luna iulie 2014. Suma de 1.354 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 459 lei [rest de plat neeligibil=252 lei – OP nr.
1143,1144/09.09.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 38 lei, CASS=20 lei, omaj=2 lei i
impozit=48 lei) – OP nr. 1137,1138/09.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 99 lei – OP
nr. 1135,1136/09.09.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona
pentru activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna august 2014. Suma de 459 lei a fost
solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 483,00 lei [rest de plat neeligibil=265 lei – OP nr.
1533,1534/07.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 40 lei, CASS=21 lei, omaj=2 lei i
impozit=50 lei) – OP nr. 1527, 1528/07.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 105 lei – OP
nr. 1525,1526/07.10.2014] ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona
pentru activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna septembrie 2014. Suma de 483,00 lei a
fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total de 465,00 lei [rest de plat neeligibil=265 lei – OP nr.
1897,1898/10.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 40 lei, CASS=21 lei, omaj=2 lei i
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impozit=50 lei) – OP nr. 1889,1890/10.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 87 lei – OP
nr. 1892,1891/10.11.2014] ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Popescu Simona
pentru activit ile desf şurate ca expert comunicare în luna octombrie 2014. Suma de 465 lei a fost
solicitat şi validat la CR 3.

7. Adina Mih ilescu – expert asistent evaluare i monitorizare (ETL);
Doamna Alina Mih ilescu încheie cu ICCV, pentru func ia de expert evaluare i monitorizare
în implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
7/05.05.2014 pentru perioada 08.05.2014 – 08.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un
tarif orar de 18 lei/or ( salariul de baz lunar brut = 1.512 lei/lun ).
Din analiza documentelor justificative, echipa de control a constatat faptul c defalcarea orelor
lucrate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din fi a individual de pontaj,
nu corespund orele declarate pe subactivit ile asumate i avizate de managerul de proiect din
Raportul individual de activitate. De exemplu: subactivitatea A4.1 nu este defalcat pe ore lucrate
în fi a individual de pontaj iar în RA al doamnei Alina Mih ilescu sunt declarate 24 ore lucrate,
atât pentru subactivitatea 4.1 cât i pentru subactivitatea 4.2.
Se recupereaz suma total de 1.561,00 lei [rest de plat neeligibil=858 lei – OP nr.326,
327/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 129 lei, CASS=67 lei, omaj=6 lei i
impozit=164 lei) – OP nr. 314,315/24.06.2014; OP nr. 415,416/29.07.2014 şi contribu ii datorate
de angajator=337 lei – OP nr. 317, 316/24.06.2014, OP nr. 417,418/29.07.2014], ce reprezint
remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu pentru activit ile desf şurate ca expert
evaluare i monitorizare proiect în luna mai 2014. Suma de 1.561,00 lei a fost solicitat şi validat
la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.470 lei [rest de plat neeligibil=808 lei – OP nr.
446,447/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 121 lei, CASS=63 lei, omaj=6 lei i
impozit=154 lei) – OP nr. 434,435/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 318 lei – OP
nr. 436,437/30.07.2014], sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu
pentru activit ile desf şurate ca expert evaluare i monitorizare proiect în luna iunie 2014. Suma
de 1.470 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.112 lei [rest de plat neeligibil=1.162 lei–OP nr.
817,818/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 174 lei, CASS=91 lei, omaj=8 lei i
impozit=221 lei) – OP nr. 805,806/19.08.2014; OP nr.334/24.06.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 456 lei – OP nr. 335/24.06.2014; OP nr. 807,808/19.08.2014], ce reprezint
remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu pentru activit ile desf şurate ca expert
evaluare i monitorizare în proiect în luna iulie 2014. Suma de 2.112 lei a fost solicitat şi validat
la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837lei [rest de plat neeligibil=1.011 lei–OP nr.
1145,1146/09.09.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 1137,1138/09.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 397 lei – OP
nr.1135,1136/09.09.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu
pentru activit ile desf şurate ca expert evaluare i monitorizare în proiect în luna august 2014.
Suma de 1.837 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
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Se recupereaz suma total 1.929,00lei [rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
1535,1536/07.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1527, 1528/07.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 417 lei –
OP nr. 1525,1526/07.10.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu
pentru activit ile desf şurate ca expert evaluare i monitorizare în proiect în luna septembrie 2014.
Suma de 1.929,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.853,00 lei [rest de plat neeligibil=1.060 lei –OP nr.
1899,1900/10.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 1889,1890/10.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 341 lei – OP
nr. 1892,1891/10.11.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Alina Mih ilescu
pentru activit ile desf şurate ca expert evaluare i monitorizare în proiect în luna octombrie 2014.
Suma de 1.853 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
8. Roman Adriana – manager financiar (ETL) - expert introdus în echipa de implementare
prin Notificarea nr. 2, care produce efecte de la data de 16.11.2014;
9. Neac u Florența Mihaela – expert achiziții (ETL)- expert introdus în echipa de
implementare prin Notificarea nr. 2, care produce efecte de la data de 16.11.2014;
10. Roma Adriana – expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i cercet torii
(ETL) -expert introdus în echipa de implementare prin Notificarea nr. 2, care produce efecte de la
data de 16.11.2014, care produce efecte de la data de 16.11.2014;
11.Gârlan Mictat Ahmet - expert dezvoltare de re ele parteneriate (ETL) - expert introdus în
echipa de implementare prin Notificarea nr. 2, care produce efecte de la data de 16.11.2014;
12. M rginean Ioan – expert coordonator (ETL) al solicitantului pentru care nu au fost
solicitate cheltuieli salariale la CRC2 i CRC3;
13. Zamfir C talin - expert introdus în echipa de implementare prin Notificarea nr. 2 pentru
a înlocui pe domnul M rginean Ioan, notificare care produce efecte începând cu data de
16.11.2014;
14. Rotaru Viorica – secretar administrativ (personal auxiliar)
Doamna Rotaru Viorica încheie cu ICCV, pentru secretar administrativ în implementarea
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 5/07.04.2014 pentru
perioada 08.04.2014 – 08.10.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un tarif orar de 25
lei/or ( salariul de baz lunar brut = 2.100 lei/lun ).
Se recupereaz suma total de 2.040,00 lei [rest de plat neeligibil=1.122 lei – OP nr. 332,
333/24.06.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 168 lei, CASS=88 lei, omaj=8 lei i
impozit=214 lei) – OP nr. 328,329/24.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 440 lei – OP
nr. 330, 331/24.06.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica pentru
activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna aprilie 2014. Suma de 2.040,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.681,00 lei [rest de plat neeligibil=1.473 lei – OP nr. 332,
333/24.06.2014; OP nr. 430.431/29.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 220 lei,
CASS=115 lei, omaj=11 lei i impozit=281 lei)–OP nr. 328,329/24.06.2014; OP nr.
427,454/29.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 581 lei – OP nr. 330, 331/24.06.2014);
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OP nr.428,429/29.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica pentru
activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna mai 2014. Suma de 2.681,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.551,00 lei [rest de plat neeligibil=1.403 lei – OP nr. 452,
453/30.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 210 lei, CASS=110 lei, omaj=10 lei i
impozit=267 lei) – OP nr. 448,449/30.07.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 551 lei – OP
nr. 450,451/30.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica pentru
activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna iunie 2014. Suma de 2.551,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.935,00 lei [rest de plat neeligibil=1.613 lei – OP nr.
823/824/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 242 lei, CASS=126 lei, omaj=12 lei i
impozit=307 lei)– OP nr. 819,820/19.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 635 lei – OP nr.
821,822/19.08.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica pentru
activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna iulie 2014. Suma de 2.935,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 2.551,00 lei (rest de plat neeligibil=1.403 lei – OP nr.
1151,1152/09.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 210 lei, CASS=110 lei, omaj=10
lei i impozit=267 lei) – OP nr. 1149,1150/09.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 551 lei
– OP nr. 1147,1148/09.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru
Viorica pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna august 2014. Suma de
2.551,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total de 2.679,00 lei [rest de plat neeligibil=1.472 lei – OP nr.
1541,1542/08.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 221 lei, CASS=116 lei, omaj=11 lei
i impozit=280 lei) – OP nr. 1539,1540/08.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 579 lei –
OP nr.1537,1538/08.10.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica
pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna septembrie 2014. Suma de 2.679,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total de 2.574,00 lei [rest de plat neeligibil=1.472 lei – OP nr.
1905,1906/11.11.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 221 lei, CASS=116 lei, omaj=11 lei
i impozit=280 lei) – OP nr. 1901,1902/11.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 474 lei –
OP nr. 1903,1904/11.11.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Rotaru Viorica
pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna octombrie 2014. Suma de 2.574,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.

Pentru Partenerul 1 - Institutul de Sociologie (IS), Academia Română, recuperarea cheltuielilor
afectate de neregulă, se face după cum urmează:
1. Banciu Dan Petre - expert asistent evaluare i monitorizare (ETL);
Domnul Dan Petre Banciu încheie cu Institutul de Sociologie – partener 1 în implementarea
proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert asistent evaluare i monitorizare, contractul
individual de munc nr. 4/30.04.2014 pentru perioada 01.05.2014 – 31.08.2015, cu o frac iune de
norm de 4 ore/zi, la un tarif orar de 18 lei/or ( salariul de baz lunar brut = 1512 lei/lun )
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Se recupereaz suma total de 1929,00 lei [rest de plat neeligibil=1.060 lei – OP nr.
227,228/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 223,226/18.07.2014; OP nr. 288/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 417 lei – OP nr.225,224/18.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului
Banciu Dan Petre pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare i monitorizare în luna
mai 2014. Suma de 1.929,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.835,00 lei [rest de plat neeligibil=1.011 lei–OP nr.
227,228/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=7 lei i
impozit=192 lei) – OP nr. 223,226/18.07.2014; OP nr. 288/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 395 lei – OP nr. 225,224/18.07.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Banciu Dan Petre pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si
monitorizare în luna iunie 2014. Suma de 1835,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 2.110,00 lei [rest de plat neeligibil=1.162 lei – OP nr.
272,273/19.08.2014; OP nr. 227/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 174 lei,
CASS=91 lei, omaj=8 lei i impozit=221 lei) –OP nr. 274,275/19.08.2014 şi contribu ii datorate
de angajator = 454 lei – OP nr. 277,276/19.08.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Banciu Dan Petre pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si
monitorizare în luna iulie 2014. Suma de 2.110,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total de 1.837,00 lei [rest de plat neeligibil=1.011 lei – OP nr.
227,228/18.07.2014; OP nr.316,317/10.09.2014 , contribu ii datorate de angajat (CAS= 151 lei,
CASS=79 lei, omaj=7 lei i impozit=192 lei) – OP nr. 323,322/10.09.2014 şi contribu ii datorate
de angajator=397 lei – OP nr. 326,327/10.09.2011], ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Banciu Dan Petre pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si
monitorizare în luna august 2014. Suma de 1.837,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
În conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta ID
141086, pentru CR3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, cheltuielile
salariale ale domnului Banciu Dan Petre au fost suspendate la plat întrucât orele pontate în luna
septembrie 2014 nu au fost justificate prin prisma livrabilelor realizate i raportate.
Se recupereaz suma total 1855,00 lei [rest de plat neeligibil=1.060 lei–OP nr.
392.393/17.11.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=8 lei i
impozit=202 lei)– OP nr. 396,397/17.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 343 lei – OP nr.
398,399/17.11.2014], ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Banciu Dan Petre pentru
activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si monitorizare în luna octombrie 2014. Suma de
1.855,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
2. Camelia Beciu – expert dezvoltare de curriculum în parteneriat (ETL), pentru care nu au
fost solicitate cheltuieli salariale la CRC2 i CRC3;
3. Anghel Petre - expert dezvoltare de curriculum în parteneriat (ETL), introdus în echipa de
implementare prin Notificarea nr. 1, pentru înlocuirea doamnei Camelia Beciu, notificare care
produce efecte de la data de 26.07.2014;
Domnul Anghel Petre încheie cu Institutul de Sociologie – partener 1 în implementarea
proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert dezvoltare de curriculum în parteneriat,
contractul individual de munc nr. 5/31.07.2014 pentru perioada 01.08.2014 – 30.09.2015, cu o
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frac iune de norm de 4 ore/zi, la un tarif orar de 18 lei/or ( salariul de baz lunar brut = 1512
lei/lun ).
Se recupereaz suma total 1.830,00 lei (rest de plat neeligibil=1016 lei – OP nr.
318,319/10.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 151 lei, CASS=79 lei, omaj=0 lei i
impozit=194 lei) – OP nr. 352,351/22.10.2014; OP nr. 224,225,226/18.07.2014; OP nr.
226,227/19.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 390 lei – OP nr. 326,327/10.09.2011;OP
nr. 228/02.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Anghel Petre pentru
activit ile desf şurate ca expert dezvoltare de curriculum în parteneriat în luna august 2014. Suma
de 1.830,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Prin adresa nr. 29/22.01.2015 i prin Decizia nr. 29.09.2014, începând cu data de 01.09.2014 se
suspend contractul individual de munc al domnului Anghel Petre, pân la demararea
procedurilor de suspendare a drepturilor de pensie potrivit reglementarilor în vigoare.
Prin Decizia nr. 3 din 01.10.2014, începând cu data de 01.10.2014, înceteaz suspendarea
contractului individual de munc al domnului Anghel Petre.
Se recupereaz suma total 1846,00 lei (rest de plat neeligibil=1.067 lei – OP nr.
394.395/17.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 159 lei, CASS=83 lei, omaj=0 lei i
impozit=202 lei) – OP nr. 396,397/17.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 334 lei – OP
nr. 398,399/17.11.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Anghel Petre
pentru activit ile desf şurate ca expert dezvoltare de curriculum în parteneriat în luna octombrie
2014. Suma de 1.846,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
3.

erban Adela – asistent expert comunicare, pentru care nu au fost solicitate cheltuieli salariale
la CRC2 i CRC3;

4. B descu Ilie – expert tiin ific;
Domnul B descu Ilie încheie cu Institutul de Sociologie – partener 1 în implementarea
proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert tiin ific, contractul individual de munc nr.
3/30.04.2014 pentru perioada 01.06.2014 – 30.09.2015, cu o frac iune de norm de 2 ore/zi, la un
tarif orar de 21 lei/or .
Se recupereaz suma total 871,00 lei (rest de plat neeligibil=482 lei –OP nr.
220,221/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 72 lei, CASS=38 lei, omaj=0 lei i
impozit=92 lei) – OP nr. 226/18.07.2014; OP nr. 288/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 187 lei – OP nr. 225,224/18.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului B descu Ilie pentru activit ile desf şurate ca expert tiin ific în luna iunie 2014. Suma
de 871,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.054,00 lei (rest de plat neeligibil=657lei – OP nr.
272,273/19.08.2014; OP nr. 221/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei,
CASS=46 lei, omaj=0 lei i impozit=125 lei) –OP nr. 274,275/19.08.2014 şi contribu ii datorate
de angajator = 226 lei – OP nr. 277,276/19.08.214), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului B descu Ilie pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si monitorizare în
luna iulie 2014. Suma de 1.054,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 914,00 lei (rest de plat neeligibil=512 lei – OP nr.
220,221/18.07.2014; OP nr.315,313/10.09.2014 , contribu ii datorate de angajat ( CAS= 71 lei,
CASS=40 lei, omaj=0 lei i impozit=97 lei) – OP nr. 323,322/10.09.2014; şi contribu ii datorate
63

de angajator = 194 lei – OP nr. 326,327/10.09.2011), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului B descu Ilie pentru activit ile desf şurate ca expert asistent evaluare si monitorizare în
luna august 2014. Suma de 914,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
În conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta ID
141086, CR3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, cheltuielile salariale ale
domnului B descu Ilie au fost invalidate, deoarece: atât în luna septembrie 2014 cât i în luna
octombrie, conform fi ei individuale de pontaj aferente proiectelor cu ID 141086 i ID 136077, în
intervalul orar 16,30-18,00 acesta ponteaz un num r total de 3 ore în ambele proiecte, ceea ce
semnific o dubl finan are.
4. Irimiciuc Florin – secretar administrativ (personal auxiliar).
Domnul Irimiciuc Florin încheie cu Institutul de Sociologie – partener 1 în implementarea
proiectului cu ID 141086, pentru func ia de secretar administrativ în implementarea proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 1/30.04.2014 pentru perioada
01.05.2014 – 30.09.2015, cu o frac iune de norm de 4 ore/zi, la un tarif orar de 25 lei/or (
salariul de baz lunar brut = 2.100 lei/lun ).
Se recupereaz suma total 2.679,00 lei (rest de plat neeligibil=1.472 lei – OP nr.
229,230/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 221 lei, CASS=116 lei, omaj=11 lei i
impozit=280 lei) – OP nr. 226/18.07.2014; OP nr.288/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 579 lei – OP nr. 224,225/18.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Irimiciuc Florin pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna mai
2014. Suma de 2.679,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 2.552,00 lei (rest de plat neeligibil=1.403 lei – OP nr.
229,230/18.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 210 lei, CASS=110 lei, omaj=10 lei i
impozit=267 lei) – OP nr. 226/18.07.2014; OP nr.288/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 552 lei – OP nr. 224,225/18.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Irimiciuc Florin pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna iunie
2014. Suma de 2.552,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 2.934,00 lei (rest de plat neeligibil=1.612 lei – OP nr.
272,273/19.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 242 lei, CASS=127 lei, omaj=12 lei i
impozit=307 lei) – OP nr. 274,275/19.08.2014; OP nr.287/02.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 634 lei – OP nr. 276,277/19.08.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
domnului Irimiciuc Florin pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna iulie
2014. Suma de 2.934,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2
Se recupereaz suma total 2.551,00 lei (rest de plat neeligibil=1.403 lei – OP nr.
229,230/18.07.2014; OP nr. 321,320/10.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 210 lei,
CASS=110 lei, omaj=10 lei i impozit=267 lei) – OP nr. 325,324/10.09.2014 şi contribu ii
datorate de angajator = 551 lei – OP nr. 329,328/10.09.2014), sum ce reprezint remunera ia
neeligibil a domnului Irimiciuc Florin pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în
luna august 2014. Suma de 2.551,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 2.679,00 lei (rest de plat neeligibil=1.473 lei – OP nr.
353,354/23.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 221 lei, CASS=115 lei, omaj=11 lei i
impozit=280 lei) – OP nr. 355,356/23.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 579 lei – OP
nr. 358,357/23.10.2014; OP nr.351,352/22.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a
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domnului Irimiciuc Florin pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna
septembrie 2014. Suma de 2.679,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 2.574,00 lei (rest de plat neeligibil=1.472 lei – OP nr.
400,401/18.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 221 lei, CASS=116 lei, omaj=11 lei i
impozit=280 lei) – OP nr. 402,403/18.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 474 lei – OP
nr. 404,405/18.11.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Irimiciuc Florin
pentru activit ile desf şurate ca secretar administrativ în luna octombrie 2014. Suma de 2.574,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.

Pentru partenerul 2 Institutul de Economie Națională (IEN), Academia Română, recuperarea
cheltuielilor afectate de neregulă, se face după cum urmează:
1. Ileana M rginean – expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i cercet torii
(ETS);
Doamna Ileana M rginean încheie cu Institutul de Economie Na ional (IEN), Academia
Român – partener 2 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert asistent
comunicare i rela ionare cu studen ii i cercet torii în implementarea proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 142a/30.04.2014 pentru perioada
02.05.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de maxim 84 ore/ lun , la un salariu de baz
lunar brut = 1176 lei/lun la care se ad uga contribu iile angajatorului ( total cheltuial lunare de
1501 lei).
Se recupereaz suma total 714,00 lei (rest de plat neeligibil=392 lei – OP nr.
166,167/23.06.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 59 lei, CASS=31 lei, omaj=3 lei i
impozit=75 lei) – OP nr. 196,197/23.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 154 lei – OP nr.
198,199/23.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei M rginean Ileana
pentru activit ile desf şurate ca de expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i
cercet torii în luna mai 2014. Suma de 714,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.072,00 lei (rest de plat neeligibil=590 lei – OP nr.
292,293/24.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 88 lei, CASS=46 lei, omaj=4 lei i
impozit=112 lei) – OP nr. 288,289/01.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 232 lei – OP
nr. 290,291/24.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei M rginean Ileana
pentru activit ile desf şurate ca de expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i
cercet torii în luna iunie 2014. Suma de 1.072,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 2.
2. Anca Cristea (Mocanu) - expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i
cercet torii introdus în echipa de implementare prin Notificarea nr. 1 pentru înlocuirea
doamnei Ileana M rgineanu, notificare care produce efecte de la data de 26.07.2014;
Doamna Anca Cristea (Mocanu) încheie cu Institutul de Economie Na ional (IEN),
Academia Român – partener 2 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia de
expert asistent comunicare i rela ionare cu studen ii i cercet torii în implementarea proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr. 143/01.09.2014 pentru perioada
01.09.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de maxim 60 ore/ lun , la un salariu de baz
lunar brut = 1080 lei/lun la care se adaug contribu iile angajatorului ( total cheltuial lunare de
1377 lei).
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In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta ID
141086, CR3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, cheltuielile salariale ale
doamnei Anca Cristea aferente lunii septembrie 2014, au fost suspendate la plat întrucât orele
pontate în luna septembrie 2014 (minuta întâlnirii din 01.09.2014 i minuta întâlnirii din
18.09.2014) nu au fost justificate prin prisma livrabilelor realizate i raportate.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta ID
141086, CR3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, cheltuielile salariale ale
doamnei Anca Cristea aferente lunii octombrie 2014au fost suspendate la plat întrucât orele
pontate în luna octombrie 2014 (minuta întâlnirii din data de 14 i 24 aferente lunii octombrie) nu
au fost justificate prin prisma livrabilelor realizate i raportate.
3. Vasile Valentina – expert coordonator;
Doamna Vasile Valentina încheie cu Institutul de Economie Na ional (IEN), Academia
Român – partener 2 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert
coordonare în implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de
munc nr. 126/30.04.2014 pentru perioada 02.05.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de
maxim 8 ore/ lun , la un salariu de baz lunar brut = 1.360 lei/lun la care se adaug contribu iile
angajatorului ( total cheltuial lunare de 1.736 lei).
Se recupereaz suma total 71,00 lei (rest de plat neeligibil= 45 lei – OP nr.
296,297/24.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS=3 lei, omaj=0 lei i
impozit=8 lei) – OP nr. 288,289/01.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 15 lei – OP nr.
290,291/24.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Vasile Valentina
pentru activit ile desf şurate ca de expert coordonare în luna iunie 2014. Suma 71,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 71,00 lei (rest de plat neeligibil= 45 lei – OP nr.
578,579/21.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS=3 lei, omaj=0 lei i
impozit=8 lei) – OP nr. 572,573/21.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 15 lei – OP nr.
568,569/21.08.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Vasile Valentina
pentru activit ile desf şurate ca de expert coordonare în luna iulie 2014. Suma 71,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 45,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
997,998/17.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
impozit=5 lei) – OP nr. 999,1000,1001,1002/17.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 9 lei
– OP nr. 1001,1002/17.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Vasile
Valentina pentru activit ile desf şurate ca de expert coordonare în luna august 2014. Suma 45,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 45,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
1356,1361/22.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
impozit=5 lei) – OP nr. 1359,1364,1360,1365/22.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 9
lei – OP nr. 1360,1365/22.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Vasile
Valentina pentru activit ile desf şurate ca de expert coordonare în luna septembrie 2014. Suma
45,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 44,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
16801681/17.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
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impozit=5 lei) – OP nr. 1676,1677,1679/17.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 8 lei –
OP nr. 1679/17.11.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Vasile Valentina
pentru activit ile desf şurate ca de expert coordonare în luna octombrie 2014. Suma 44,00 lei a
fost solicitat şi validat la CR 3.
4. Zaman Gheorghe – expert tiin ific;
Domnul Zaman Gheorghe încheie cu Institutul de Economie Na ional (IEN), Academia
Român – partener 2 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia de expert tiin ific
în implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
127/30.04.2014 pentru perioada 02.05.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de maxim 20
ore/ lun , la un salariu de baz lunar brut = 1505 lei/lun la care se adaug contribu iile
angajatorului ( total cheltuial lunare de 1920 lei).
Facem precizarea faptului c Domnul Zaman Gheorghe încheie contractul individual de
munc nr. 127/30.04.2014 cu el însu i. Domnul Zaman Gheorghe are atât calitatea de director al
IEN cât i calitatea de salariat pentru proiectul cu ID 141086.
De asemenea men ionam faptul c nu au fost transmise in format optic ordinele de plat
privind remunera ia domnului Zaman Gheorghe pentru orele prestate in luna mai 2014.
Se recupereaz suma total 54,00 lei (rest de plat neeligibil=34 lei – OP nr.
177,160/23.06.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS=2 lei, omaj=0 lei i
impozit=6 lei) – OP nr. 196,197/23.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 12 lei – OP nr.
198,199/23.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman Gheorghe
pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna mai 2014. Suma de 54,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 285,00 lei (rest de plat neeligibil=157 lei – OP nr.
294,295/24.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 24 lei, CASS=12 lei, omaj=1 lei i
impozit=30 lei) – OP nr. 288,289/01.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 61 lei – OP nr.
290,291/24.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman Gheorghe
pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna iunie 2014. Suma de 285,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 71,00 lei (rest de plat neeligibil=45 lei – OP nr.
577,576/21.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS=3 lei, omaj=0 lei i
impozit=8 lei) – OP nr. 572,573/21.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 15 lei – OP nr.
568,569/21.08.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman Gheorghe
pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna iulie 2014. Suma 71,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 45,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
995,996/17.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
impozit=5 lei) – OP nr. 999,1000,1001,1002/17.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 9 lei
– OP nr. 1001,1002/17.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman
Gheorghe pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna august 2014. Suma 45,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 45,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
1357,1362/22.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
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impozit=5 lei) – OP nr. 1359,1364,1360,1365/22.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 9
lei – OP nr. 1360,1365/22.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman
Gheorghe pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna septembrie 2014. Suma 45,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 44,00 lei (rest de plat neeligibil= 29 lei – OP nr.
1682,1683/17.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 0 lei, CASS= 2 lei, omaj=0 lei i
impozit=5 lei) – OP nr. 1676,1677,1679/17.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 8 lei –
OP nr. 1679/17.11.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului Zaman Gheorghe
pentru activit ile desf şurate ca de expert tiin ific în luna octombrie 2014. Suma 44,00 lei a fost
solicitat şi validat la CR 3.
5. Mihalache Marcela - secretar administrativ (personal auxiliar)
Doamna Mihalache Marcela încheie cu Institutul de Economie Na ional (IEN), Academia
Român – partener 2 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia secretar
administrativ a proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, contractul individual de munc nr.
141/30.04.2014 pentru perioada 02.05.2014 – 07.10.2015, cu o frac iune de norm de maxim 44
ore/ lun , la un salariu de baz lunar brut = 880 lei/lun la care se adaug contribu iile
angajatorului ( total cheltuial lunare de 1.121 lei). Prin Actul adi ional nr. 1/31/07/2014,
contractul individual de munc nr. 141/30.04.2014 se modific la Art. 1 Litera I – salarizarea,
astfel încât, începând cu data de 01 august 2014 salariul brut de baza este de 1100 lei la care se
adaug contribu iile angajatorului, total lunar de 1403 lei.
Se recupereaz suma total 255,00 lei (rest de plat neeligibil=140 lei – OP nr.
176,159/23.06.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 21 lei, CASS=11 lei, omaj=1 lei i
impozit=27 lei) – OP nr. 200,201/23.06.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 55 lei – OP nr.
202,203/23.06.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Mihalache Marcela
pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna mai 2014. Suma de 255,00 lei a
fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.021,00 lei (rest de plat neeligibil=561 lei – OP nr.
302,303/24.07.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 84 lei, CASS=44 lei, omaj=4 lei i
impozit=107 lei) – OP nr. 298,299/01.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 221 lei – OP
nr. 300,301/24.07.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Mihalache Marcela
pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna iunie 2014. Suma de 1.021,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.021,00 lei (rest de plat neeligibil=561 lei – OP nr.
575,574/21.08.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 84 lei, CASS=44 lei, omaj=4 lei i
impozit=107 lei) – OP nr. 570,571/21.08.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 221 lei – OP
nr. 567,566/21.08.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Mihalache Marcela
pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna iulie 2014. Suma de 1.021,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 2.
Se recupereaz suma total 1.403,00 lei (rest de plat neeligibil=770 lei – OP nr.
1003,1004/17.09.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 116 lei, CASS=61 lei, omaj=6 lei i
impozit=147 lei) – OP nr. 1005,1006,1007,1008/17.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator =
303 lei – OP nr. 1007,1008/17.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei
Mihalache Marcela pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna august 2014.
Suma de 1.403,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
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Se recupereaz suma total 1.403,00 lei (rest de plat neeligibil=770 lei – OP nr.
1366,1369/22.10.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 116 lei, CASS=61 lei, omaj=6 lei i
impozit=147 lei) – OP nr. 1368,1371,1367,1370/22.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator =
303 lei – OP nr. 1368,1371/22.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei
Mihalache Marcela pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna septembrie
2014. Suma de 1.403,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.348,00 lei (rest de plat neeligibil=770 lei – OP nr.
1691/17.11.2014, contribu ii datorate de angajat ( CAS= 116 lei, CASS=61 lei, omaj=6 lei i
impozit=147 lei) – OP nr. 1688,1689,1686,1687/17.11.2014 şi contribu ii datorate de angajator =
248 lei – OP nr. 1686,1687/17.112014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei
Mihalache Marcela pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna octombrie
2014. Suma de 1.348,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Pentru partenerul 3 - Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS, recuperarea
cheltuielilor afectate de neregulă, se face după cum urmează):
1. Cojocaru Viorel – expert tiin ific (ETL);
Domnul Cojocaru Viorel încheie cu Universitatea Na ional de Educa ie Fizic i Sport
(UNEFS) – partener 3 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia expert tiin ific
(ETL) în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, actul adi ional nr. 1/08.04.2014 la
contractul individual de munc nr. 799/24.02.1988 în Registrul de eviden al salaria ilor,
reactualizat în data de 07.05.2009 sub nr. 1341, pentru o perioada de 17 luni , cu o frac iune de
norm de maxim 4 ore/ zi, la un salariu de baz lunar brut = 1512 lei brut/lun la care se adaug
contribu iile angajatorului ( total cheltuial lunare de 1.935 lei).
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrat la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, cheltuielile salariale
ale domnului Cojocaru Viorel aferente lunii mai 2015, au fost diminuate cu valoarea total de 459
lei, datorit invalid rii a 20 ore pontate în luna mai 2014 pentru subactivita ile A 1.1 i A1.2,
activit i ce fac parte din activitatea de management a proiectului. Potrivit prevederilor Ghidului
solicitantului – call 159, exper ii din echipa de implementare nu desf oar activit i de
management i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1.470,00 lei (rest de plat neeligibil=808 lei – OP nr.
213/22.09.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 121 lei, CASS=63 lei, omaj=6 lei i
impozit=154 lei) – OP nr. 229/22.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 318 lei – OP nr.
228,218,219,220,221,222/22.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a domnului
Cojocaru Viorel pentru activit ile desf şurate i validate pentru luna mai 2014. Suma de 1.470,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
2. Cordun Mariana – expert asistent;
3. Grigore Vasilica - expert privind stimularea cooper rii în cercetare
4. Moanț Alina Daniela – secretar administrativ
Doamna Moan Alina Daniela încheie cu Universitatea Na ional de Educa ie Fizic i
Sport (UNEFS) – partener 3 în implementarea proiectului cu ID 141086, pentru func ia secretar
administrativ în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, actul adi ional nr. 1/08.04.2014 la
contractul individual de munc nr. 111/26.10.1994 înscris în Registrul general de eviden al
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salaria ilor din UNEFS Bucure ti, reactualizat în data de 13.05.2009 sub nr. 1456, pentru 18 luni,
cu o frac iune de norm de maxim 4 ore/zi, la un salariu de baz lunar brut = 2100 lei/lun la care
se adaug contribu iile angajatorului ( total cheltuial lunare de 2.688 lei/lun ).
Se recupereaz suma total 1.913,00 lei (rest de plat neeligibil=1.052 lei – OP nr.
214/22.09.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 158 lei, CASS=83 lei, omaj= 8 lei i
impozit=200 lei) – OP nr. 216, 217, 223, 224, 225, 226, 227/22.09.2014 şi contribu ii datorate de
angajator = 413 lei – OP nr. 217,223,224,225,226,227/22.09.2014), sum ce reprezint remunera ia
neeligibil a doamnei Moan Alina Daniela pentru activit ile desf şurate ca de secretar
administrativ în luna aprilie 2014. Suma de 1.913,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 2.678,00 lei (rest de plat neeligibil=1.473 lei – OP nr.
215/22.09.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 221 lei, CASS=116 lei, omaj= 10 lei i
impozit=280 lei) – OP nr. 229/22.09.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 578 lei – OP nr.
228,218,219,220,221,222/22.09.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei
Moan Alina Daniela pentru activit ile desf şurate ca de secretar administrativ în luna mai 2014.
Suma de 2.678,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.

Pentru partenerul 4 - Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”(ANI) , recuperarea
cheltuielilor afectate de neregulă, se face după cum urmează
1. Dumitru Irena – expert privind stimularea cooper rii în cercetare;
Doamna Dumitru Irena este numit în func ia de expert cooperare/parteneriate pentru
implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, prin de Decizia de numire a echipei de
implementare privind proiectul "Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si postdoctorale
nr. 1460883 din 18.04.2014, cu o frac iune de norm de maxim 4 ore/zi, 21 zile pe lun .
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta ID
141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul Dumitru
Irena, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii iulie 2014, ( salariul net cu 202 lei,
contribu ii cu 128 lei i impozit cu 38 lei, valoare totală de 368 lei), deoarece au fost invalidate
cele 16 de ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management.
Potrivit cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de
implementare nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1.374,00 lei (rest de plat neeligibil= 757 lei – OP nr.
9/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 113 lei, CASS= 59 lei, omaj= 5 lei i
impozit= 145 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 295 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Dumitru Irena pentru
activit ile desf şurate în calitate de expert cooperare/parteneriate în luna iulie 2014. Suma de
1.374,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferentă
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Dumitru Irena, au fost suspendate la plată cheltuielile salariale, (salariu net, contribu ii, i impozit
în valoare totală de 1.375 lei), deoarece orelor pontate în luna august 2014 nu au fost ata ate
livrabile.
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In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferentă
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Dumitru Irena, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii septembrie 2014 (salariul net cu
26 lei, contribu ii cu 18 lei i impozit cu 5 lei, valoare totală de 49 lei), deoarece au fost invalidate
cele 2 ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management.
Potrivit cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de
implementare nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1.877,00 lei (rest de plat neeligibil= 1034 lei – OP nr.
9/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 155 lei, CASS=81 lei, omaj= 7 lei i
impozit=197 lei) – OP nr. 6,7/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 403 lei – OP nr.
6/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Dumitru Irena pentru
activit ile desf şurate în calitate de expert cooperare/parteneriate în luna septembrie 2014. Suma
de 1.877,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferentă
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Dumitru Irena, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii octombrie 2014 (salariul net cu
51 lei, contribu ii cu 31 lei i impozit cu 10 lei, valoare totală de 92 lei), deoarece au fost
invalidate cele 4 ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de
management. Potrivit cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa
de implementare nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1.230,00 lei (rest de plat neeligibil= 708 lei – OP nr.
13/02.12.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 105 lei, CASS=54 lei, omaj= 4 lei i
impozit=134 lei) – OP nr. 14,15/02.12.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 225 lei – OP nr.
15/02.12.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Dumitru Irena pentru
activit ile desf şurate în calitate de expert cooperare/parteneriate în luna octombrie 2014. Suma de
1.230,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
2. Tudose Cerasela Castelana– expert privind stimularea cooper rii în cercetare introdus în
echipa de implementare prin Notificarea nr. 3 pentru înlocuirea doamnei Dumitru Irena;
3. Ciuperc Ella Magdalena – expert tiin ific;
Doamna Ciuperc Ella Magdalena este numit în func ia de expert tiin ific pentru
implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, prin de Decizia de numire a echipei de
implementare privind proiectul "Pluri i interdisciplinaritate în programe doctorale i postdoctorale
nr. 1460883 din 18.04.2014, cu o frac iune de norm de maxim 4 ore/zi, 21 zile pe lun .
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Ciuperca Ella, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii iunie 2014 (salariul net cu 51 lei,
contribu ii cu 33 lei, i impozit cu 9 lei, valoarea totală fiind de 93 lei) deoarece au fost invalidate
cele 4 de ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management.
Potrivit prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de implementare
nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 549,00 lei (rest de plat neeligibil=302 lei – OP nr.
3/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 45 lei, CASS=24 lei, omaj= 2 lei i
impozit=58 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 118 lei – OP nr.
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2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ciuperc Ella Magdalena
pentru activit ile desf şurate în calitate de expert tiin ific în luna iunie 2014. Suma de 549,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Ciuperca Ella, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii iulie 2014, ( salariul net cu 177 lei,
contribu ii cu 112 lei i impozit cu 34 lei, valoare totală de 323 lei), deoarece au fost invalidate
cele 14 de ore lucrate în contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management.
Potrivit cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de
implementare nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1603,00 lei (rest de plat neeligibil=883 lei – OP nr.
3/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 132 lei, CASS= 69 lei, omaj= 6 lei i
impozit= 168 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 345 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ciuperc Ella Magdalena
pentru activit ile desf şurate în calitate de expert tiin ific în luna iulie 2014. Suma de 1603,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Ciuperca Ella, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii august 2014 (salariul net cu 76 lei,
contribu ii cu 45 lei i impozit cu 14 lei, valoare totală de 136 lei), deoarece au fost invalidate cele
6 ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management. Potrivit
prevederilor Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de implementare nu
desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1698,00 lei (rest de plat neeligibil=935 lei – OP nr.
3/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 140 lei, CASS= 73 lei, omaj= 7 lei i
impozit= 178 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 365 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ciuperc Ella Magdalena
pentru activit ile desf şurate în calitate de expert tiin ific în luna august 2014. Suma de 1698,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
Ciuperca Ella, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii septembrie 2014 (salariul net cu
101 lei, contribu ii cu 63 lei i impozit cu 19 lei, valoare totală de 183 lei), deoarece au fost
invalidate cele 8 ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de
management. Potrivit cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa
de implementare nu desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 1.742,00 lei (rest de plat neeligibil= 959 lei – OP nr.
8/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 144 lei, CASS=75 lei, omaj= 7 lei i
impozit=183 lei) – OP nr. 6,7/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 374 lei – OP nr.
6/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ciuperc Ella Magdalena
pentru activit ile desf şurate în calitate de expert tiin ific în luna septembrie 2014. Suma de
1.742,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
In conformitate cu aspectele descrise în scrisoarea de informare a beneficiarului aferenta
ID 141086, CR3, înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 3595/SVPF/24.04.2015, pentru expertul
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Ciuperca Ella, s-a diminuat cheltuielile salariale aferente lunii octombrie 2014 (salariul net cu 25
lei, contribu ii cu 16 lei, impozit cu 5 lei, valoare totală de 46 lei), deoarece au fost invalidate cele
2 ore lucrate in contul subactivită ii A1.5, care fac parte din activitatea de management. Potrivit
cu prevederile Ghidului Solicitantului Condi ii Generale, exper ii din echipa de implementare nu
desfă oară activită i de management de proiect i nu au atribu ii în acest sens.
Se recupereaz suma total 923,00 lei (rest de plat neeligibil= 530 lei – OP nr.
12/02.12.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 79 lei, CASS=42 lei, omaj= 3 lei i
impozit=101 lei) – OP nr. 14,15/02.12.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 168 lei – OP nr.
15/02.12.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Ciuperca Ella Magdalena
pentru activit ile desf şurate în calitate de expert tiin ific în luna octombrie 2014. Suma de
923,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
4. Tric Corina – secretar administrativ
Doamna Tric Corina este numit în func ia de secretar administrativ pentru implementarea
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, prin de Decizia de numire a echipei de implementare
privind proiectul "Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si postdoctorale nr. 1460883
din 18.04.2014, cu o frac iune de norm de maxim 4 ore/zi, 21 zile pe lun .
Se recupereaz suma total 1.248,00 lei (rest de plat neeligibil=687 lei – OP nr.
4/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 103 lei, CASS=54 lei, omaj= 5 lei i
impozit=131 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 268 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Tric Corina pentru
activit ile desf şurate în calitate de secretar administrativ în luna iunie 2014. Suma de 1.248,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.248,00 lei (rest de plat neeligibil= 687 lei – OP nr.
4/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 103 lei, CASS=54 lei, omaj= 5 lei i
impozit=131 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 268 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Tric Corina pentru
activit ile desf şurate în calitate de secretar administrativ în luna iulie 2014. Suma de 1.248,00 lei
a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.188,00 lei (rest de plat neeligibil= 654 lei – OP nr. 4,
10/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 98 lei, CASS=51 lei, omaj= 5 lei i
impozit=125 lei) – OP nr. 1,2/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 255 lei – OP nr.
2/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Tric Corina pentru
activit ile desf şurate în calitate de secretar administrativ în luna august 2014. Suma de 1.188,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 1.248,00 lei (rest de plat neeligibil= 687 lei – OP nr.
10/02.10.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 103 lei, CASS=54 lei, omaj= 5 lei i
impozit=131 lei) – OP nr. 6,7/02.10.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 268 lei – OP nr.
6/02.10.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Tric Corina pentru
activit ile desf şurate în calitate de secretar administrativ în luna septembrie 2014. Suma de
1.248,00 lei a fost solicitat şi validat la CR 3.
Se recupereaz suma total 823,00 lei (rest de plat neeligibil= 472 lei – OP nr.
11/02.12.2014, contribu ii datorate de angajat (CAS= 71 lei, CASS=37 lei, omaj= 3 lei i
impozit=90 lei) – OP nr. 14,15/02.12.2014 şi contribu ii datorate de angajator = 150 lei – OP nr.
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15/02.12.2014), sum ce reprezint remunera ia neeligibil a doamnei Tric Corina pentru
activit ile desf şurate în calitate de secretar administrativ în luna octombrie 2014. Suma de 823,00
lei a fost solicitat şi validat la CR 3.

Subvenții (ajutoare) i burse,
Prin cererea de rambursare nr. 2
i nr. 3, beneficiarul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, , se solicit la rambursare
i sunt validate burse acordate
doctoranzilor și postdoctoranzilor în valoare de 1.653.160,00 lei (669.460 lei – aferent CRC 2 si
983.700 lei- aferent CRC 3).
Având în vedere faptul c proiectul în sine are un caracter neeligibil ca urmare a aspectelor
identificate în leg tur cu selec ia grupului int , preciz m c recuperarea cheltuielilor afectate de
neregul , se face dup cum urmeaz :
Doctoranzi:
-burse aferente lunilor iunie și iulie 2014, solicitate la CRC nr. 2 în valoare de 375.495 lei
-burse aferente lunilor august, septembrie și octombrie 2014, solicitate la CRC nr. 3 în valoare
de 550.800 lei
1.Acasandrei Leonard încheie contractul de studii doctorale nr. 753/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Acasandrei Leonard sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 536,537/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 837, 838/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Acasandrei Leonard sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1211,1212/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1662,1663/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1945,1946/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
2.Aldea Iulian încheie contractul de studii doctorale nr. 680/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Aldea Iulian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 538,539/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 839, 840/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Aldea Iulian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
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29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1213,1214/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1664,1665/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1947,1948/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
3.Andrei Elena Adelina încheie contractul de studii doctorale nr. 691/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Andrei Elena Adelina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 540,541/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 841, 842/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Andrei Elena Adelina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1215,1216/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1666,1667/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1949,1950/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
4.Andronie Irina încheie contractul de studii doctorale nr. 678/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Andronie Irina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 542,543/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 843, 844/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Andronie Irina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1217,1218/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1668,1669/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1951,1952/26.11.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
5.Anghel Ionu Marian încheie contractul de studii doctorale nr. 700/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Anghel Ionu Marian
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 544,545/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 845, 846/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Anghel Ionu Marian
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1219,1220/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1670,1671/29.10.2014 ( 1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP
nr.1953,1954/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
75

6.Apostul Elena Irina încheie contractul de studii doctorale nr. 687/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Apostul Elena Irina sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 546,547/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 847, 848/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Apostul Elena Irina sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1221,1222/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1672,1673/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1955,1956/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
7.Augustin Ioan încheie contractul de studii doctorale nr. 750/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Augustin Ioan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 548,549/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 849, 850/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Augustin Ioan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1233,1224/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1674,1675/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1957,1958/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
8.Avram Mihai Catalin încheie contractul de studii doctorale nr. 773/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Avram Mihai Catalin
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 550,551/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 851, 852/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Avram Mihai Catalin
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014.29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1225,1226/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1676,1677/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 1959,1960/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
9.Badica Petrisor încheie contractul de studii doctorale nr. 731/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
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În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Badica Petri or s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 552,553/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 853, 854/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul B dica Petri or s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1227,1228/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1678,1679/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr.
1961,1962/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
10.Balan Mariana încheie contractul de studii doctorale nr. 685/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna B lan Mariana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 554,555/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 855, 856/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna B lan Mariana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1229,1230/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1680,1681/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr.
1963,1964/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
11.Blageanu Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 777/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Blageanu Alexandra sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 556,557/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 857, 858/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Blageanu Alexandra sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1231,1232/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1682,1683/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr.
1965,1966/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
12.Bot (Horge) Monica Elena încheie contractul de studii doctorale nr. 725/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Bot (Horge) Monica
Elena s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 610,611/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 913, 914/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
13.Botoaca (Patru) Maria Lumini a încheie contractul de studii doctorale nr.
775/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus
men ionat, doctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Botoaca (Patru) Maria
Lumini a s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 676,677/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 979, 980/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Botoaca (Patru) Maria
Lumini a s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1347,1348/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1800,1801/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu
OP nr. 2085,2086/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
14.Bratu Roxana încheie contractul de studii doctorale nr. 778/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Bratu Roxana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 558,559/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 859, 860/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Bratu Roxana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1233,1234/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1684,1685/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr.
1967,1968/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
15.Calin Florin Gerald încheie contractul de studii doctorale nr. 774/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Calin Florin Gerald s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 562,563/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 863, 864/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Calin Florin Gerald s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1237,1238/29.09.2014 (1800 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1688,1689/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
1971,1972/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP nr.

16.Carstea Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 721/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Carstea Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 564,565/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 865, 866/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Carstea Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1239,1240/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1690,1691/29.10.2014 (1800 lei – luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1973, 1974/26.11.2014 (1800 lei-luna octombrie 2014) .
17.Cartarescu Petrica încheie contractul de studii doctorale nr. 741/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Cartarescu Petrica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 566,567/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 867, 868/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Cartarescu Petrica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1241,1242/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1692,1693/29.10.2014 (1800 lei – luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1975, 1976/26.11.2014 (1800 lei-luna octombrie 2014) .
18.Ciobanu Catalin încheie contractul de studii doctorale nr. 708/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Ciobanu Catalin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 568,569/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 869, 870/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Ciobanu Catalin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1243,1244/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1694,1695/29.10.2014 (1800 lei – luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1977, 1978/26.11.2014 (1800 lei-luna octombrie 2014) .
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19.Ciocan Cristian încheie contractul de studii doctorale nr. 749/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Ciocan Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 570,571/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 871, 872/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Ciocan Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1245,1246/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1696, 1697/29.10.2014 (1800 lei – luna septembrie 2014) i cu OP
nr.1979,1980/ 26.11.2014 (1800 lei-luna octombrie 2014) .
20.Ciocoiu Daniela Mihaela încheie contractul de studii doctorale nr. 686/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ciocoiu Daniela
Mihaela s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 572,573/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 873, 874/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ciocoiu Daniela
Mihaela s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1247,1248/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr. 1698, 1699/29.10.2014 (1800 lei – luna septembrie 2014) i cu
OP nr.1981,1982/ 26.11.2014 (1800 lei-luna octombrie 2014) .
21.Badea (Constantiniu) Otilia Maria încheie contractul de studii doctorale nr.
779/02.06.2014. Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus
men ionat, doctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Badea (Constantiniu)
Otilia Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 574,575/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 875, 876/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Badea (Constantiniu)
Otilia Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1249, 1250/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP. nr. 1700, 1701 /29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 1983, 1984/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
22.Contineanu Dana Silvia încheie contractul de studii doctorale nr. 693/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
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doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Contineanu Dana
Silvia) s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 576,577/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 877, 878/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Contineanu Dana
Silvia s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1251,1252/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP. nr. 1702, 1703 /29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu
OP nr. 1985, 1986/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
23.Costache Raluca Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 762/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Costache Raluca
Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 578,579/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 879, 880/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Costache Raluca
Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1253, 1254/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP. nr. 1704, 1705 /29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 1987, 1988/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
24.Costea Iulian încheie contractul de studii doctorale nr. 745/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Costea Iulian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 580,581/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 881, 882/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
25.Craciun Radu încheie contractul de studii doctorale nr. 736/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Cr ciun Radu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 582,583/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 883, 884/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Cr ciun Radu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
81

29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1255,1256/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1706,1707/20.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr.1991,1992/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
26.Deliu Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 723/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Deliu Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 584,585/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 885, 886/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Deliu Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1257, 1258/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP. nr. 1708, 1709 /29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1993, 1994/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
27.Disca Tiberiu încheie contractul de studii doctorale nr. 743/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Disca Tiberiu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 586,587/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 887, 888/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Disca Tiberiu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1259,1260/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP. nr.1710,1711/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.1995,
1996/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
28.Enache Mihai Liviu încheie contractul de studii doctorale nr. 701/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Enache Mihai Liviu sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 588,589/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 889, 890/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Enache Mihai Liviu sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1261,1262/20.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1712,1713/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.1997,1998/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
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29.Faur Andreea încheie contractul de studii doctorale nr. 702/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Faur Andreea s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 590,591/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 891, 892/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Faur Andreea s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1263,1264/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1714,1715/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
1999,2000/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
30.Florescu Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 683/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Florescu Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 592,593/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 895, 896/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Florescu Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1267,1268/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1718,1719/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2001,2002/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
31.Foca Liliana încheie contractul de studii doctorale nr. 858/14.07.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Foca Liliana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 1095 lei, conform statului de plata din 26.08.2014. Plata
a fost realizat cu OP nr. 893, 894/26.08.2014 (1095 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Foca Liliana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014,29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1265,1266/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1716,1717/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP
nr.1989,1990/26.11.2014 (1800 lei -luna octombrie 2014).
32.Ganciu Oana Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 770/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ganciu Oana Maria sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 594,595/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 897, 898/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ganciu Oana Maria sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1413,1414/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1736,1737/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2003,2004/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
33.Gavojdea Ana Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 756/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Gavojdea Ana Maria
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 596,597/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 899, 900/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Gavojdea Ana Maria
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1269,1270/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1720,1721/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2005,2006/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
34.Ghezea Alexandra Stefania încheie contractul de studii doctorale nr. 759/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ghezea Alexandra
Stefania s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 598,599/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 901, 902/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ghezea Alexandra
Stefania s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1271,1272/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1722,1723/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2007,2008/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
35.Grigoras Zeno Cosmin încheie contractul de studii doctorale nr. 772/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Grigora Zeno Cosmin
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
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26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 600,601/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 903, 904/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Grigora Zeno Cosmin
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014,29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1273,1274/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1724,1725/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu
OP nr.2009,2010/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
36.Grosu Marilena încheie contractul de studii doctorale nr. 727/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Grosu Marilena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 602,603/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 905, 906/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Grosu Marilena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014,29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1275,1276/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1726,1727/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr.2011,2012/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
37.Gulap Monica încheie contractul de studii doctorale nr. 757/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Gulap Monica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 604,605/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 907, 908/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Gulap Monica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014,29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1277,12786/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP nr.1728,1729/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i
cu OP nr.2013,2014/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
38.Hanu Elena încheie contractul de studii doctorale nr. 767/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Hanu Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 606,607/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 909, 910/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Hanu Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1279,1280/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1730,1731/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2015,2016/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
39.Hosu Longin Lacramioara Georgeta încheie contractul de studii doctorale nr.
758/02.06.2014. Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus
men ionat, doctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Hosu Longin
L cr mioara Georgeta s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de
plata din 30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 608,609/30.07.2014 (1800 lei –
luna iunie 2014) i cu OP nr. 911, 912/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Hosu Longin
L cr mioara Georgeta s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de
plata din 29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr.
1281,1282/29.09.2014 (1800 lei – luna august 2014), cu OP nr.1732,1733/29.10.2014 (1800 leiluna septembrie 2014) i cu OP nr. 2017,2018/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
40.Igorov Andrei încheie contractul de studii doctorale nr. 755/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Igorov Andrei s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 612,613/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 915, 916/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Igorov Andrei s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1283,1284/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1734,1735/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2021,2022/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
41.Ionescu Oana încheie contractul de studii doctorale nr. 760/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ionescu Oana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 614,615/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 917, 918/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ionescu Oana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1285,1286/29.09.2014 (1800 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1738,1739/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
2023,2024/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP nr.

42.Irimia Cristian încheie contractul de studii doctorale nr. 720/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Irimia Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 616,617/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 919, 920/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Irimia Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1287,1288/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1740,1741/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2025,2026/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
43.Istrate Marian Ionu încheie contractul de studii doctorale nr. 774/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Istrate Marian Ionu sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 618,619/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 921, 922/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Istrate Marian Ionu sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1289,1290/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1742,1743/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2027,2028/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
44.Ivascu Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 729/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ivascu Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 622,623/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 925, 926/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ivascu Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1293,1294/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1746,1747/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2031,2032/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
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45.Jurj Maria Adina încheie contractul de studii doctorale nr. 730/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Jurj Maria Adina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 624,625/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 927, 928/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Jurj Maria Adina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1295,1296/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1748,1749/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2033,2034/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
46.Lastun Loredana Denisa încheie contractul de studii doctorale nr. 695/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Lastun Loredana
Denisa s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 626,627/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 929, 930/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Lastun Loredana
Denisa s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1297,1298/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1750,1751/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2035,2036/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
47.Lazarescu Sorin încheie contractul de studii doctorale nr. 768/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul L z rescu Sorin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 628,629/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 931, 932/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul L z rescu Sorin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1299,1300/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1752,1753/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2037,2038/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
48.Maier Francisc încheie contractul de studii doctorale nr. 746/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
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În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Maier Francisc s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 630,631/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 933, 934/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Maier Francisc s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1301,1302/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1754,1755/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2039,2040/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
49.Mandache Stefan Radu încheie contractul de studii doctorale nr. 780/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Mandache Stefan Radu
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 632,633/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 935, 936/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Mandache Stefan Radu
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1303,1304/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1756,1757/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2041,2042/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
50.Mandru (Buboiu) Lioara Bianca încheie contractul de studii doctorale nr.
740/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus
men ionat, doctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mandru (Buboiu)
Lioara Bianca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 560,561/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 861, 862/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mandru (Buboiu)
Lioara Bianca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1235,1236/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1686,1687/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 1969,1970/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
51.Mantarau Daniela încheie contractul de studii doctorale nr. 744/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mantarau Daniela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 634,635/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 937, 938/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mantarau Daniela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1305,1306/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1758,1759/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2043,2044/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
52.Marin Mihail încheie contractul de studii doctorale nr. 752/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Marin Mihail s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 636,637/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 939, 940/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Marin Mihail s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1307,1308/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1760,1761/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2045,2046/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
53.Marinescu Gabriela încheie contractul de studii doctorale nr. 771/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Marinescu Gabriela sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 638,639/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 941, 942/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Marinescu Gabriela sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1309,1310/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1762,1763/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2047,2048/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
54.Mavrodin Tiberiu încheie contractul de studii doctorale nr. 699/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Mavrodin Tiberiu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
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26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 640,641/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 943, 944/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Mavrodin Tiberiu s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1311,1312/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1764,1765/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2049,2050/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
55.Mazare Danut Alexandru încheie contractul de studii doctorale nr. 726/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Maz re Danut
Alexandru s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 642,643/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 945, 946/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Maz re Danut
Alexandru s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1313, 1314/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP nr. 1766, 1767/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 2051, 2052/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
56.Mezei Mariana încheie contractul de studii doctorale nr. 766/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mezei Mariana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 644,645/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 947, 948/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mezei Mariana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1315, 1316/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1768,1769/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2053,
2054/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
57.Milcomete Alina încheie contractul de studii doctorale nr. 692/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Milcomete Alina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 646,647/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 949, 950/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Milcomete Alina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1317,1318/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1770,1771/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2055,
2056/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
58.Moraru Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 718/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Moraru Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 648,649/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 951, 952/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Moraru Alexandra s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1319,1320/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1772,1773/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2057,
2058/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
59.Mujea Ana Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 764/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mujea Ana Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 650,651/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 953, 954/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mujea Ana Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1321,1322/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1774,1775/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2059,
2060/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
60.Murariu Carmen încheie contractul de studii doctorale nr. 747/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Murariu Carmen s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 652,653/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 955, 956/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Murariu Carmen s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1323,1324/29.09.2014 (1800 lei – luna
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august 2014), cu OP nr. 1776,1777/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2061,
2062/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
61.Naghi Dana încheie contractul de studii doctorale nr. 679/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Naghi Dana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 654,655/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 957, 958/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Naghi Dana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1325,1326/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1778,1779/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2063,
2064/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
62.Nicolaescu Nicolae Alexandru încheie contractul de studii doctorale nr. 684/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Nicolaescu Nicolae
Alexandru s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 656,657/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 959, 960/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Nicolaescu Nicolae
Alexandru s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1327,1328/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr. 1780,1781/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2065, 2066/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
63.Nicula Valentin Ionu încheie contractul de studii doctorale nr. 697/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Nicula Valentin Ionu
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 658,659/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 961, 962/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Nicula Valentin Ionu
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1329,1330/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1782,1783/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2067,
2068/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
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64.Nistor Iuliana încheie contractul de studii doctorale nr. 691/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Nistor Iuliana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 660,661/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 963, 964/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Nistor Iuliana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1331,1332/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1784,1785/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2069,
2070/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
65.Olaru Gheorghina încheie contractul de studii doctorale nr. 706/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Olaru Gheorghina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 662,663/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 965, 966/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Olaru Gheorghina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1333,1334/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1786,1787/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2071,
2072/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
66.Palamar Ioana încheie contractul de studii doctorale nr. 714/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Palamar Ioana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 664,665/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 967, 968/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Palamar Ioana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1335,1336/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1788,1789/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2073,
2074/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
67.Pana Gabriela încheie contractul de studii doctorale nr. 761/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
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În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Pana Gabriela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 666,667/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 969, 970/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Pana Gabriela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1337,1338/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1790,1791/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2075,
2076/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
68.Panciu Zoi a încheie contractul de studii doctorale nr. 737/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Panciu Zoi a s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 668,669/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 971, 972/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Panciu Zoi a s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1339,1340/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1792,1793/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2077,
2078/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
69.Parvu Cristina Oana încheie contractul de studii doctorale nr. 681/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Pârvu Cristina Oana
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 670,671/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 973, 974/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Pârvu Cristina Oana
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1341,1342/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1794,1795/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2079,
2080/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
70.Paun Drago Mircea încheie contractul de studii doctorale nr. 709/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul P un Drago Mircea sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 672,673/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 975, 976/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul P un Drago Mircea sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1343,1344/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1796,1797/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2081,
2082/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
71.Pavel Raluca încheie contractul de studii doctorale nr. 704/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Pavel Raluca s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 674,675/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 977, 978/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Pavel Raluca s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1345,1346/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1798,1799/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2083,
2084/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
72.Petcu Cristian încheie contractul de studii doctorale nr. 748/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Petcu Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 678,679/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 981, 982/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Petcu Cristian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1349,1350/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1802,1803/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2087,2088 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
73.Petre Radu încheie contractul de studii doctorale nr. 713/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Petre Radu s-a solicitat
la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i 26.08.2014.
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Plata a fost realizat cu OP nr. 680,681/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu OP nr. 983,
984/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Petre Radu s-a solicitat
la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014, 29.10.2014 i
26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1351,1352/29.09.2014 (1800 lei – luna august 2014),
cu OP nr.1804,1805/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr.2089,2090
/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
74.Pisleag George Antoniu încheie contractul de studii doctorale nr. 707/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Pi leag George
Antoniu s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 682,683/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 985, 986/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Pi leag George
Antoniu s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1353,1354/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1806,1807/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr.2091,2092 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
75.Pop Petru Adrian încheie contractul de studii doctorale nr. 742/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Pop Petru Adrian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 684,685/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 987, 988/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Pop Petru Adrian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1355,1356/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1808,1809/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2093,2094 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
76.Popescu Mirela Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 705/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Popescu Mirela
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 686,687/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 989, 990/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Popescu Mirela
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1357,1358/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1810,1811/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr.2095,2096 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
77.Popescu Viorela Elena încheie contractul de studii doctorale nr. 689/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Popescu Viorela Elena
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 688,689/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 991, 992/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Popescu Viorela Elena
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1359,1360/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1812,1813/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2097,2098 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
78.Porumb Ghiurco încheie contractul de studii doctorale nr. 711/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Porumb Ghiurco s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 690,691/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 993, 994/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Porumb Ghiurco s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1361,1362/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1814,1815/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2099,2100 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
79.Pravalie Remus încheie contractul de studii doctorale nr. 688/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Pr v lie Remus s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 692,693/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 995, 996/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Pr v lie Remus s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1363,1364/29.09.2014 (1800 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1816,1817/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
nr.2101,2102 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP

80.Rosca Sanda Maria încheie contractul de studii doctorale nr. 690/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Ro ca Sanda Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 694,695/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 997, 998/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Ro ca Sanda Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1365,1366/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1818,1819/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2103,2104 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
81.Rosu Lucian încheie contractul de studii doctorale nr. 694/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Ro u Lucian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 696,697/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 999, 1000/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Ro u Lucian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1367,1368/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1820,1821/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2105,2106 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
82.Rotariu Stefan încheie contractul de studii doctorale nr. 703/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Rotariu Stefan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 698,699/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1001, 1002/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Rotariu Stefan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1369,1370/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1822,1823/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2107,2108 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
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83.Runcan Remus încheie contractul de studii doctorale nr. 716/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Runcan Remus s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 700,701/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1003, 1004/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Runcan Remus s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1371,1372/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1824,1825/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2109,2110 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
84.Sandu Oana Andreea încheie contractul de studii doctorale nr. 781/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Sandu Oana Andreea
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 704,705/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1007, 1008/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Sandu Oana Andreea
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1375,1376/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1828,1829/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2113,2114 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
85.Sandu Elena încheie contractul de studii doctorale nr. 717/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Sandu Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 702,703/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1005, 1006/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Sandu Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1373,1374/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1826,1827/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.2111,
2112 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
86.Simion Marcel încheie contractul de studii doctorale nr. 733/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
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În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Simion Marcel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 706,707/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1009, 1010/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Simion Marcel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1377,1378/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1830,1831/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP
nr.2115,2116 /26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
87.Sofinet Antonela încheie contractul de studii doctorale nr. 776/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Sofinet Antonela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 720,721/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1023, 1024/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Sofinet Antonela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1389,1390/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1842,1843/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2129,2130/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
88.Sofonea Mihai încheie contractul de studii doctorale nr. 735/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Sofonea Mihai s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 708,709/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1011, 1012/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Sofonea Mihai s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1379,1380/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1832,1833/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2117,2118/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
89.Sopa Ioan încheie contractul de studii doctorale nr. 682/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Sopa Ioan s-a solicitat
la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i 26.08.2014.
Plata a fost realizat cu OP nr. 710,711/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu OP nr. 1013,
1014/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Sopa Ioan s-a solicitat
la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014, 29.10.2014 i
26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1381,1382/29.09.2014 (1800 lei – luna august 2014), cu
OP nr.1844,1845/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr. 2119,2120/26.11.2014
(1800 lei – luna octombrie 2014).
90.Stancel Ioana Sanda încheie contractul de studii doctorale nr. 710/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activita ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Stancel Ioana Sanda sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 712,713/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1015, 1016/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
91.Stanila Gabriel încheie contractul de studii doctorale nr. 728/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Stanila Gabriel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 714,715/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1017, 1018/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Stanila Gabriel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1383,1384/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1836,1837/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2123,2124/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
92.Stefan R zvan George încheie contractul de studii doctorale nr. 696/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Stefan R zvan George
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 716,717/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1019, 1020/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Stefan R zvan George
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1385,1386/29.09.2014 (1800 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1838,1839/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
2125,2126/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP nr.

93.Szabo Dan Alexandru încheie contractul de studii doctorale nr. 738/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Szabo Dan Alexandru
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 718,719/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1021, 1022/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Szabo Dan Alexandru
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26..2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1387,1388/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1840,1841/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2127,2128/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
94.Ticala Lauren iu Daniel încheie contractul de studii doctorale nr. 763/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Ticala Laurentiu
Daniel s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 722,723/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1025, 1026/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Ticala Laurentiu
Daniel s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1391,1392/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1844,1845/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2131,2132/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
95.Tincu Iulia Florentina încheie contractul de studii doctorale nr. 719/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Tincu Iulia Florentina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 724,725/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1027, 1028/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Tincu Iulia Florentina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1393,1394/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1846,1847/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2133,2134/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
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96.Toader Stefan Dragos încheie contractul de studii doctorale nr. 765/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Toader Stefan Drago
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 726,727/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1029, 1030/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Toader Stefan Drago
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1395,1396/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1848,1849/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2135,2136/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
97.Tocai (Sirbu) Ioana încheie contractul de studii doctorale nr. 739/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Tocai (Sirbu) Ioana sa solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 728,729/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1031, 1032/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Tocai (Sirbu) Ioana sa solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1397,1398/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1850,1851/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2137,2138/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
98.Tudor Elena încheie contractul de studii doctorale nr. 724/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Tudor Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 730,731/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1033, 1034/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Tudor Elena s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1399,1400/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1852,1853/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2139,2140/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
99.Tufan (Vulpe) Alina Anca încheie contractul de studii doctorale nr. 769/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
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doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Tufan (Vulpe) Alina
Anca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 732,733/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1035, 1036/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Tufan (Vulpe) Alina
Anca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1401,1402/29.09.2014 (1800
lei – luna august 2014), cu OP nr.1854,1855/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2141,2142/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
100.Turea R zvan încheie contractul de studii doctorale nr. 732/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Turea R zvan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 734,735/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1037, 1038/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Turea R zvan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1403,1404/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1856,1857/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2143,2144/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
101.Valcu (Ivan) Cristina Mihaela încheie contractul de studii doctorale nr.
722/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus
men ionat, doctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Valcu (Ivan) Cristina
Mihaela s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 620,621/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 923, 924/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Valcu (Ivan) Cristina
Mihaela s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014, i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1291,1292/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP nr. 1744, 1745/29.10.2014 (1800 lei -luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 2029, 2030/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
102.Varzaru Cristina Georgiana încheie contractul de studii doctorale nr. 751/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Varzaru Cristina
Georgiana s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plat din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 736,737/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1039, 1040/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Varzaru Cristina
Georgiana s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din
29.09.2014, 29.10.2014, i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1405,1406/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP nr. 1858, 1859/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 2145, 2146/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
103.Vilcu Diana Alexandra încheie contractul de studii doctorale nr. 677/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Vilcu Diana
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plat din
30.07.2014 i 26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 738,739/30.07.2014 (1800 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1041, 1042/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Vilcu Diana
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plat din
29.09.2014, 29.10.2014, i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1407,1408/29.09.2014
(1800 lei – luna august 2014), cu OP nr. 1860, 1861/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014)
i cu OP nr. 2147, 2148/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
104.Voinea Andrei R zvan încheie contractul de studii doctorale nr. 715/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
doctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are
dreptul s beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Voinea Andrei R zvan
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 740,741/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1043, 1044/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Voinea Andrei R zvan
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plata din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1409,1410/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1862,1863/29.10.2014 (1800 lei - luna septembrie 2014) i cu OP
nr.2121, 2122/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
105.Zahiu Mihaela încheie contractul de studii doctorale nr. 754/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de doctorand.
În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat, doctorandul are dreptul s
beneficieze de o burs lunar de 1800 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Zahiu Mihaela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 3600 lei, conform statelor de plat din 30.07.2014 i
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26.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 742,743/30.07.2014 (1800 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1045, 1046/26.08.2014 (1800 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Zahiu Mihaela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5400 lei, conform statelor de plat din 29.09.2014,
29.10.2014 i 26.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1411,1412/29.09.2014 (1800 lei – luna
august 2014), cu OP nr. 1864,1865/29.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.2019,
2020/26.11.2014 (1800 lei – luna octombrie 2014).
Postdoctoranzi:
-burse aferente lunilor iunie și iulie 2014, solicitate la CRC nr. 2 în valoare de 293.965 lei
-burse aferente lunilor august, septembrie și octombrie 2014, solicitate la CRC nr. 3 în valoare
de 432.900,00 lei
Anghel Mirela încheie contractul de studii postdoctorale nr.658/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Anghel Mirela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 455,456/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1047, 1048/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Anghel Mirela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1415,1416/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1583,1584/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2153,2154/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Arpinte Daniel încheie contractul de studii postdoctorale nr.657/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Arpinte Daniel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 457,458/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1049, 1050/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Arpinte Daniel s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1417,1418/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1585,1586/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2155,2156/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Balan Valeria Cristina încheie contractul de studii postdoctorale nr.652/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Balan Valeria Cristina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 459,460/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1051, 1052/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Balan Valeria Cristina
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1419,1420/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1587,1588/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2157,2158/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Briciu Cosmin încheie contractul de studii postdoctorale nr.655/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Briciu Cosmin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 461,462/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1053, 1054/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Briciu Cosmin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1421,1422/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1589,1590/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2159,2160/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Bulumac Ovidiana încheie contractul de studii postdoctorale nr.656/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Bulumac Ovidiana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 463,464/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1055, 1056/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Bulumac Ovidiana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1423,1424/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1591,1592/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2161,2162/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Comes Calin Adrian încheie contractul de studii postdoctorale nr.653/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Comes Calin Adrian sa solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
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27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 465,466/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1057, 1058/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Comes Calin Adrian sa solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1425,1426/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1593,1594/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2163,2164/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Cozma Sorin Gabriel încheie contractul de studii postdoctorale nr.641/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Cozma Sorin Gabriel
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 467,468/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1059, 1060/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Cozma Sorin Gabriel
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1427,1428/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1595,1596/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2165,2166/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Dumitrascu Veronica încheie contractul de studii postdoctorale nr.649/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Dumitrascu Veronica
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 469,470/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1061, 1062/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Dumitrascu Veronica
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1429,1430/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1597,1598/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2167,2168/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Filip Valentin Fernand încheie contractul de studii postdoctorale nr.643/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Filip Valentin Fernand
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 471,472/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1063, 1064/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Filip Valentin Fernand
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1431,1432/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1599,1600/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2169,2170/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Fitzek Sebastian încheie contractul de studii postdoctorale nr.644/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Fitzek Sebastian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 473,474/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1065, 1066/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Fitzek Sebastian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1433,1434/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1601,1602/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2171,2172/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Gheondea Eladi Alexandra încheie contractul de studii postdoctorale nr.656/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Gheondea Eladi
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 752,753/07.08.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1067, 1068/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Gheondea Eladi
Alexandra s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1435,1436/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1603,1604/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2173,2174/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Glavan Eugen încheie contractul de studii postdoctorale nr.660/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Glavan Eugen s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 477,478/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1069, 1070/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Glavan Eugen s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1437,1438/30.09.2014 (3700 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1605,1606/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014)
2175,2176/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP nr.

Mandita Madalina încheie contractul de studii postdoctorale nr.647/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mandita Madalina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 479,480/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1071, 1072/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mandita Madalina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1439,1440/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1607,1608/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2177,2178/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Mihaiu Simona Ionela încheie contractul de studii postdoctorale nr.648/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mihaiu Simina Ionela
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 481,482/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1073, 1074/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mihaiu Simina Ionela
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1441,1442/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1609,1610/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2179,2180/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Mihalache Flavius încheie contractul de studii postdoctorale nr.637/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Mihalache Flavius s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 483,484/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1075, 1076/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Mihalache Flavius s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1443,1444/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1611,1612/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2181,2182/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
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Mihalache Veronica încheie contractul de studii postdoctorale nr.640/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Mihalache Veronica sa solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 485,486/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1077, 1078/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Mihalache Veronica sa solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1445,1446/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1613,1614/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2183,2184/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Neagu Gabriela încheie contractul de studii postdoctorale nr.663/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Neagu Gabriela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 487,488/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1079, 1080/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Neagu Gabriela s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1447,1448/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1615,1616/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2185,2186/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Negrescu Mihalela Georgiana încheie contractul de studii postdoctorale nr.639/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Negrescu Mihaela
Georgiana s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 489,490/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1081, 1082/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Negrescu Mihaela
Georgiana s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1449,1450/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1617,1618/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2187,2188/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Negu Adriana încheie contractul de studii postdoctorale nr.661/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
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postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Negu Adriana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 491,492/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1083, 1084/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Negu Adriana s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1451,1452/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1619,1620/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2189,2190/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Nistor Paula încheie contractul de studii postdoctorale nr.652/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Nistor Paula s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 493,494/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1085, 1086/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Nistor Paula s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1453,1454/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1621,1622/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2191,2192/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Munteanu (Oltean) Anca încheie contractul de studii postdoctorale nr.651/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Munteanu (Oltean)
Anca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 495,496/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1087, 1088/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Munteanu (Oltean)
Anca s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1455,1456/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1623,1624/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2193,2194/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Onica Chipea Lavinia Cornelia încheie contractul de studii postdoctorale
nr.655/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii
activit ilor asumate de postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai
sus men ionat, postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Onica Chipea Lavinia
Cornelia s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 497,498/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1089, 1090/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Onica Chipea Lavinia
Cornelia s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1457,1458/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1625,1626/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2195,2196/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Panait Marius – Ciprian încheie contractul de studii postdoctorale nr.668/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Panait Marius Ciprian s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 499,500/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1091, 1092/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
Paunescu Mihaela Cristina încheie contractul de studii postdoctorale nr.672/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna P unescu Mihaela
Cristina s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 501,502/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1093, 1094/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna P unescu Mihaela
Cristina s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1459,1460/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1627,1628/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2199,2200/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Petre R zvan încheie contractul de studii postdoctorale nr.669/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Petre R zvan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 503,504/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1095, 1096/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Petre R zvan s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1461,1462/30.09.2014 (3700 lei – luna
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august 2014), cu OP nr.1629,1630/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014)
2201,2202/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).

i cu OP nr.

Petrescu Claudia încheie contractul de studii postdoctorale nr.664/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Petrescu Claudia s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 5365 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 505,506/30.07.2014 (1665 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1097, 1098/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Petrescu Claudia s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1463,1464/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1631,1632/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2203,2204/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Pop Cosmina încheie contractul de studii postdoctorale nr.662/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Pop Cosmina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 507,508/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1099, 1100/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Pop Cosmina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1465,1466/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1633,1634/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2205,2206/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Popa Florin, încheie contractul de studii postdoctorale nr.638/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Popa Florin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 509,510/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1101, 1102/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Popa Florin s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1491,1492/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1635,1636/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2207,2208/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
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Popescu Raluca, încheie contractul de studii postdoctorale nr.665/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Popescu Raluca s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 511,512/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1103, 1104/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Popescu Raluca s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1467,1468/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1637,1638/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2209,2210/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Predoiu Andrei încheie contractul de studii postdoctorale nr.670/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Predoiu Andrei s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 513,514/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1105, 1106/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Predoiu Andrei s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1469,1470/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1639,1640/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2211,2212/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Preotesi Mihnea Tudor încheie contractul de studii postdoctorale nr.642/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Preotesi Mihnea Tudor
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 515,516/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1107, 1108/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Preotesi Mihnea Tudor
s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1471,1472/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1641,1642/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2213,2214/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Serban Monica încheie contractul de studii postdoctorale nr.666/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
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postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Serban Monica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 517,518/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1109, 1110/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Serban Monica s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plat din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1473,1474/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1643,1644/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2215,2216/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Stanescu Iulian încheie contractul de studii postdoctorale nr.654/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Stanescu Iulian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 519,520/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1111, 1112/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Stanescu Iulian s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1475,1476/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1645,1646/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2217,2218/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
St nescu Simona Maria încheie contractul de studii postdoctorale nr.646/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna St nescu Simona
Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 521,522/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1113, 1114/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna St nescu Simona
Maria s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1477,1478/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1647,1648/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2223,2224/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Stefan Anamari Beatrice încheie contractul de studii postdoctorale nr.650/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Stefan Anamari
Beatrice s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 523,524/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1115, 1116/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Stefan Anamari
Beatrice s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1479,1480/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1649,1650/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2219,2220/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Stoicescu Marius încheie contractul de studii postdoctorale nr.667/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Stoicescu Marius s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 525,526/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1117, 1118/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Stoicescu Marius s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1481,1482/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1651,1652/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2221,2222/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Tomescu Cristina încheie contractul de studii postdoctorale nr.659/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Tomescu Cristina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 527,528/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1119, 1120/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Tomescu Cristina s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1483,1484/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1653,1654/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2225,2226/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Urzeal Constanta Nicoleta încheie contractul de studii postdoctorale nr.674/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Urzeal Constanta
Nicoleta s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 529,530/30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1121, 1122/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014).
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In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Urzeal Constanta
Nicoleta s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1485,1486/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1655,1656/28.10.2014 (3700 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2227,2228/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Vasiliu Ana Maria încheie contractul de studii postdoctorale nr.671/02.06.2014. Perioada
01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru doamna Vasiliu Ana Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plata din 30.07.2014 i
27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr.531,532/30.07.2014 (3700 lei – luna iunie 2014) i cu
OP nr. 1123, 1124/27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru doamna Vasiliu Ana Maria s-a
solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din 30.09.2014,
28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1487,1488/30.09.2014 (3700 lei – luna
august 2014), cu OP nr.1657,1658/28.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP nr.
2229,2230/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).
Vasilu Stefanescu Marius încheie contractul de studii postdoctorale nr.645/02.06.2014.
Perioada 01.06.2014 pân la 30.09.2015 cuprinde intervalul desf ur rii activit ilor asumate de
postdoctorand. În conformitate cu prevederile contractului de studii mai sus men ionat,
postdoctorandul are dreptul s beneficieze de o burs lunar de 3700 lei.
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 2, pentru domnul Vasilu Stefanescu
Marius s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 7400 lei, conform statelor de plat din
30.07.2014 i 27.08.2014. Plata a fost realizat cu OP nr.533,534 /30.07.2014 (3700 lei – luna
iunie 2014) i cu OP nr. 1125, 1126 /27.08.2014 (3700 lei – luna iulie 2014)
In perioada de referin a cererii de rambursare nr. 3, pentru domnul Vasilu
tef nescu
Marius s-a solicitat la rambursare burse în valoare de 11.100 lei, conform statelor de plata din
30.09.2014, 28.10.2014 i 27.11.2014. Plata a fost realizat cu OP nr. 1489,1490/30.09.2014 (3700
lei – luna august 2014), cu OP nr.1659,1660/28.10.2014 (1800 lei-luna septembrie 2014) i cu OP
nr. 2197,2198/27.11.2014 (3700 lei – luna octombrie 2014).

Cheltuieli pentru derularea proiectului,
Prin cererea de rambursare nr. 2
i nr. 3, beneficiarul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, se solicit la rambursare i sunt validate cheltuieli pentru derularea
proiectului în valoare de 24.769,35 lei la care se adaugă suma de 1.248,00 lei TVA (5.369,35 lei
la care se adaug suma de 1.248,00 lei TVA– aferent CRC 2 i 19.400,00 lei- aferent CRC 3).
Având în vedere faptul c proiectul în sine are un caracter neeligibil ca urmare a aspectelor
identificate în leg tur cu selec ia grupului int , preciz m c recuperarea cheltuielilor afectate de
neregul , se face dup cum urmeaz :
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1.Servicii de creare logo proiect – Contract de servicii nr. 1 din 19.06.2014 încheiat cu SC
TOUCH MEDIA SRL în valoare de 5.200 lei la care se adaug TVA în valoare de 1.248 lei.
Factur fiscal nr. 10135/14.08.2014 emis de SC TOUCH MEDIA SRL în valoare total
de 6.448 lei cu TVA (5.200 lei f r TVA la care se adaug suma de 1.248 lei TVA), pl tit cu OP
nr. 803/19.08.2014 i OP nr. 804/19.08.2014.
2.Stampile –Factura fiscala nr. 12028/11.06.2014 emisa de FRANZ ADVERTISING SRL
în valoare total de 210 lei cu TVA (169,35 lei f r TVA la care se adaug suma de 40,65 lei
TVA), pl tit cu DP nr. 2 din data de 11.06.2014.
3.Servicii creare i adaptare pagin web –Contract de servicii nr. 5/19.08.2014 încheiat cu
Crusoveanu Mihai – Leonard PFA în valoare de 19.400 lei f r TVA.
Factura fiscala nr. 4/27.10.2014 emisa de Crusoveanu Mihai – Leonard PFA în valoare
total de 19.400 lei f r TVA, pl tita cu OP nr. 1868/30.10.2014 i OP nr 1869/30.10.2014.
Din cererea de rambursare nr. 2, se recupereaz :
- suma de 5.200 lei valoare f r TVA aferent facturii fiscale nr. 10135/14.08.2014 la care se
adaug suma de 1.248 lei aferent c/v TVA .
- suma de 169,35 lei valoare f r TVA aferent facturii fiscale nr. 12028/11.06.2014. Facem
precizarea c c/v TVA nu a fost aprobat la rambursare (motiva ia privind neeligibilitatea este
men ionat în modului ActionWeb).
Din cererea de rambursare nr. 3, se recupereaz :
- suma de 19.400 lei valoare f r TVA aferent facturii fiscale nr. 4/27.10.2014.
Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate)
Prin cererea de rambursare nr. 2
i nr. 3, beneficiarul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086, se solicit la rambursare
i sunt validate cheltuieli aferente
activităților subcontractate (externalizate) în valoare de 29.785,00 lei la care se adaugă suma de
3.404,40 lei TVA (14.205 lei la care se adaug suma de 2.473,20 lei TVA– aferent CRC 2 i
15.580,00 lei la care se adaug suma de 931,20 lei TVA - aferent CRC 3).
Având în vedere faptul c proiectul în sine are un caracter neeligibil ca urmare a aspectelor
identificate în leg tur cu selec ia grupului int , preciz m c recuperarea cheltuielilor afectate de
neregul , se face dup cum urmeaz :
1.Servicii de catering/Servicii de organizare evenimente - Contract de servicii nr.
2/23.06.2014 încheiat cu HAPPY TURIST TRANSPORT SRL în valoare de 12.850 lei f r TVA
la care se adaug TVA în valoare de 3.084,00 lei
Factur fiscal HBTC nr. 316/30.06.2014 emis de HAPPY TURIST TRANSPORT SRL
în valoare total de 7.967,00 lei cu TVA (6.425 lei f r TVA la care se adaug suma de 1.542 lei
TVA), pl tit cu OP nr. 432/29.07.2014 i OP nr. 433/29.07.2014.
2.Servicii de audit financiar - Contract de servicii nr. 4/23.06.2014 încheiat cu MID
CONSULTING SRL în valoare de 34.920 lei f r TVA la care se adaug TVA în valoare de
8.380,80 lei
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Factur fiscal nr. 6203/25.06.2014 emis de MID CONSULTING SRL în valoare total
de 4.811,20 lei cu TVA (3.880 lei f r TVA la care se adaug suma de 931,20 lei TVA), pl tit cu
OP nr. 745/31.07.2014 i OP nr. 746/31.07.2014.
Factur fiscal nr. 6334/10.10.2014 emis de MID CONSULTING SRL în valoare total
de 4.811,20 lei cu TVA (3.880 lei f r TVA la care se adaug suma de 931,20 lei TVA), pl tit cu
OP nr. 1866/30.10.2014 i OP nr. 1867/30.10.2014.
3.Servicii expertiz contabil - Contract de servicii nr. 3/23.06.2014 încheiat cu Androne
Elena- Cristina – Cabinet de contabilitate în valoare de 70.200 lei f r TVA.
Factur fiscal nr. 2014_03/01.07.2014 emis de Androne Elena- Cristina – Cabinet de
contabilitate în valoare total de 3.900 lei f r TVA, pl tit cu OP nr. 832/21.08.2014 i OP nr.
833/21.08.2014.
Factur fiscal nr. 4/04.07.2014 emis de Androne Elena- Cristina – Cabinet de
contabilitate în valoare total de 3.900 lei f r TVA, pl tit cu OP nr. 1543/08.10.2014 i OP nr.
1544/08.10.2014.
Factur fiscal nr. 7/12.09.2014 emis de Androne Elena- Cristina – Cabinet de
contabilitate în valoare total de 3.900 lei f r TVA, pl tit cu OP nr. 1545/09.10.2014 i OP nr.
1546/09.10.2014.
Factur fiscal nr. 8/30.09.2014 emis de Androne Elena- Cristina – Cabinet de
contabilitate în valoare total de 3.900 lei f r TVA, pl tit cu OP nr. 1547/10.10.2014 i OP nr.
1548/10.10.2014.
Din cererea de rambursare nr. 2, se recupereaz :
- suma de 6.425 lei f r TVA aferent facturii fiscal HBTC nr. 316/30.06.2014 la care se adaug
suma de 1.542 lei aferent TVA.
- suma de 3.880 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 6203/25.06.2014 la care se adaug suma
de 931,20 lei TVA.
- suma de 3900 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 2014/01.07.2014
Din cererea de rambursare nr. 3, se recupereaz :
- suma de 3.880 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 6334/10.10.2014 la care se adaug suma
de 931,20 lei TVA.
- suma de 3900 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 4/04.07.2014.
- suma de 3900 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 7/12.09.2014.
- suma de 3900 lei f r TVA aferent facturii fiscale nr. 8/30.09.2014.
Nr.
crt.

Tip cheltuiala

CR

TOTAL, din care:

1

Cheltuieli cu personalul
implicat in implementarea
proiectului

2

Valoare
cheltuiala
neeligibil

FSE

BS

Contribuți
e eligibil
beneficiar

1.847.559,4

1.570.425,49

0,00

277.133,91

45.095,00

38.330,75

0,00

6.764,25
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2

Subven ii (ajutoare) i burse

2

669.460,00

569.041

0,00

100.419,00

3

Cheltuieli pentru derularea
proiectului

2

6.617,35

5.624,7475

0,00

992,6025

4

Cheltuieli pentru derularea
proiectului (TVA aferenta
FF 12028)

2

40,65

34,5525

0,00

6,0975

5

Cheltuieli aferente
activit ilor subcontractate
(externalizate)

2

16.678,20

14.176,47

0,00

2.501,73

6

Cheltuieli indirecte/
Cheltuieli generale de
administra ie

2

20.669,00

17.568,65

0,00

3.100,35

7

Cheltuieli cu personalul
implicat in implementarea
proiectului

3

39.280

33.388

0,00

5.892,00

8

Subven ii (ajutoare) i burse

3

983.700,00

836.145,00

9

Cheltuieli pentru derularea
proiectului

3

19.400

16.490

0,00

2.910

10

Cheltuieli aferente
activit ilor subcontractate
(externalizate)

3

16.511,20

14.034,52

0,00

2.476,68

11

Cheltuieli indirecte/
Cheltuieli generale de
administra ie

3

30.108

25.591,8

0,00

4.516,20

0,00

147.555,00

6. Motivele de fapt
Aspectele cuprinse în suspiciunile de neregul înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr.
OI/3298/SJCSN/02.06.2014 i OI/3467/SJCSN/05.06.2014, transmise la AMPOSDRU ca
suspiciune de fraud înregistrat la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/4133/SJCSN/11.06.2014, prin
care au fost semnalate posibile abateri în implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086
cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale" finan at prin FSE, al
c rui beneficiar este Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Academia Român .

7. Temeiul de drept
Prevederile art.1 alin.(1), (2) i (3), art.4, art.6 alin.(18), art.8 alin.(1) i (2), art.10 alin.(1) şi
art.14 din Contractul de finan are POSDRU/159/1.5/S/141086, înregistrat la OIPOSDRU cu nr.
OI/2341/D/07.04.2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele
prevederi:
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 art.2 alin.(1) lit. a), art. 2 alin.(5), art. 3 alin.(2) i (3), art.6, art.17 i art.33 din Ordonan a
de Urgen
a Guvernului nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea
neregulilor ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
na ionale aferente acestora, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
 art. 2*) din ORDONAN A nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicat , privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv ( Text în vigoare începând cu data de 11
noiembrie 2011);
 Ghidului Solicitantului – Condiții Generale 2013, cap. 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor;
 art.3 alin.(1) din Ordinului comun MMFES/MFP nr.1117/2117/2010 pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile pentru opera iuni finan ate prin
POSDRU”;
 art.2 alin.(1) din Hot rârea Nr. 759 din 11 iulie 2007, privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
 art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text
în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013);
 art. 168, paragraful 7 din Legea Educației nr. 1/2011 (actualizat
03.04.2014);

i completat la data de

 art. 8.1 din Instrucțiunea AMPOSDR nr. 103/18.03.2015.

8. Concluziile activit ii de verificare

 În conformitate cu prevederile art. 8.1 din Instruc iunea AMPOSDRU nr. 103/18.03.2014,
instruc iune prin care se abrog instruc iunile AM nr. nr. 19, 24,29,30, 33,41, 42,43, 44 cap.il, 46,
47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 85,
87, 91, 95, 97, 102, 102 bis, Beneficiarul finan rii nerambursabile prin POSDRU, ” […] are
obliga ia de a completa şi transmite la AM/OIR/OI POSDRU delegat, graficul estimativ privind
depunerea cererilor de rambursare Anexa 9, în termen de 10 zile de la semnarea contractului de
finan are. […]”
Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, depune la OIPOSDRU-MECS, Graficul estimativ privind
depunerea cererilor de rambursare – anexa 26 (actual conform Instruc iunii AM nr. 103/martie
2015 - anexa 9), prin care estimeaz depunerea a 4 cereri de rambursare aferente anului de
implementare nr. I al proiectului cu ID 141086 i depunerea a dou cereri de rambursare pentru
anul de implementare nr. II.
Din analiza efectuat , rezult faptul c beneficiarul proiectului depune primele dou cereri de
rambursare cu respectarea termenelor asumate, respectiv CRC nr. 1 versiunea 2 este depus i
înregistrat la OIPOSDRU în luna iulie 2014, CRC nr. 2 este depus i înregistrat la OIPOSDRU
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în luna octombrie 2014, iar CRC nr.3 este depus în luna februarie 2015, de i termenul asumat de
c tre beneficiar pentru depunerea cererii de rambursare nr.3, a fost luna ianuarie 2015.
Facem precizarea c , în cadrul aceluia i art. 8.1 al Instruc iunii AMPOSDR nr. 103 este precizat:
”[…] Beneficiarul este limitat la maximum 3 solicit ri de modificare a termenelor din
calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa
justificat AM/OIR/OI POSDRU. În situa ia în care, din motive neimputabile beneficiarului, este
necesar actualizarea calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita
prev zut , solicitarea de actualizare se poate face, în mod justificat, în termen de 20 de zile de la
luarea la cunoştin a motivelor care determin aceast solicitare, dar nu mai târziu de 15 zile
înainte de expirarea datei de depunere a urm toarei cereri de rambursare. […]”
Din aspectele mai sus prezentate, echipa de control concluzioneaz c beneficiarul proiectului cu
ID 141086, s-a folosit de cele trei posibilit i de modificare a termenelor din calendarul/ graficul de
depunere a cererilor de rambursare, dup cum urmeaz :
- o prim modificare a calendarului/graficul de depunere a cererilor de rambursare o consider m a
fi odat cu depunerea i înregistrarea la OIPOSDRU a CRC nr. 3 în luna februarie 2015, de i
termenul asumat de c tre beneficiar pentru depunerea cererii de rambursare nr.3 a fost luna
ianuarie 2015;
- cea de-a doua modificare a calendarului/graficul de depunere a cererilor de rambursare o
consider m a fi cea consumat odat cu nedepunerea în luna aprilie 2015 a cererii de rambursare
nr.4;
- i, ceea de-a treia modificare a calendarului/graficul de depunere a cererilor de rambursare o
consider m a fi cea consumat odat cu nedepunerea în luna iulie 2015 a cererii de rambursare
nr.5;
chiar dac beneficiarul nu a respectat prevederile art. 8.1 din instruc iunea mai sus amintit , în
sensul actualiz rii calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, în mod justificat,
în termen de 20 de zile de la luarea la cunoştin a motivelor care au determinat nedepunerea în
termen a cererii de rambursare nr.4, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirarea datei de
depunere a CR4, avea obliga ia s depun nota justificativ i calendarul/graficul de depunere a
cererilor de rambursare actualizat.
****

În ceea ce prive te cadrul stabilit de Metodologia privind organizarea i desf urarea
concursului de selec ie la studii de doctorat i postdoctorat în cadrul proiectului ID 141086 „Pluri
i interdisciplinaritate în programe doctorale i post-doctorale”( postat pe site-ul proiectului în
data de 28.04.2014 ora 7:52 ) pentru selec ia grupului int al proiectului trebuie subliniat faptul c
echipa de control consider c , prin ceea ce este stipulat în leg tur cu evaluarea, respectiv:
”DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE SELEC IE (…) Evaluarea se va realiza de către o
comisie formată din coordonatori de doctorat din instituțiile implicate în proiect.”, din start nu
sunt respectate prevederile art.8 alin.(1) i (2) din contractul de finanțare, respectiv:
”Păr ile contractante se obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice
conflict de interese sau incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a
de Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările
ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere
sau este posibil să dea na tere unui astfel de conflict.”
Ori dac comisia de evaluare a doctoranzilor i postdoctoranzilor este ”formată din coordonatori
de doctorat din institu iile implicate în proiect” i cei evalua i sunt activi în institu iile implicate în
proiect ne punem firesc întrebarea cum puteau membrii comisiilor de evaluare ”să aibă o atitudine
profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract,
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într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă
personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele
anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru persoana în cauză,
soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.”
Subliniem c cei admi i, care au semnat contractele de studii de doctorat/postdoctorat au primit
calitatea de studen i bursieri la programul doctoral/postdoctoral din cadrul proiectului ID-141086
„PLURII
INTERDISCIPLINARITATE
ÎN
PROGRAME
DOCTORALE
I
POSTDOCTORALE”, primind timp de 18 luni burse pentru studiile de doctorat în sumă de 1.800
lei/lună și burse pentru studiile de postdoctorat în sumă de 3.700 lei/lună.
Din cei 40 de candida i admişi pentru burse postdoctorale, 27 sunt activi în institu iile implicate în
proiect, conform tabelului cu candida ii eligibili publicat în ziua interviului: 15 la ICCV (15 admişi
din 16 înscrişi), 8 la UNEFS, 4 de la Universitatea Petru Mior din Târgu Mure , 3 la IS şi 1 la
ANI.
 Având în vedere componen a comisiei de evaluare a postdoctoranzilor, respectiv:
Prof.univ.dr. Ioan M rginean – ICCV
Prof.univ.dr. Elena Zamfir - ICCV
Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace – ICCV
Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman - IEN
Prof.univ.dr. Mariana Cordun - UNEFS
Prof.univ.dr. Gheorghe Marinescu -UNEFS
Prof.univ.dr. Ilie B descu – IS
Prof.univ.dr. Gheorghe Toma – ANI
Prof.univ.dr. Vasile Dancu – Director coal Doctoral , ANI
echipa de control consider c fiecare membru al comisiei de evaluare (mai puțin cei de la
IEN) s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea candida ilor,
angajați/afilia i institu iei din care fac parte, prin aceasta nerespectând prevederile art. 8
alin.(1) i alin.(2) din contractul de finanțare în care se specific :
”Articolul 8 - Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor
(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o
atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul
contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie,
viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese.
Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru
persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.
Păr ile contractante se obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict
de interese sau incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de
Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările
ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere
sau este posibil să dea na tere unui astfel de conflict.
(2) Dispozi iile men ionate la alin.(1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi
angaja ilor Beneficiarului, precum i angaja ilor OIPOSDRU MEN implica i în realizarea
prevederilor prezentului contract de finanţare.”
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În conformitate cu Decizia de numire a comisiilor de evaluare pentru
doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celei de contestații pentru realizarea activit ții A4.2 –
Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor din proiect, dat de Directorul ICCV domnul prof. univ.dr.C t lin Zamfir/managerul proiectului la acea dat , i prin faptul c
mare parte din membrii acestor comisii de evaluare sunt persoane implicate în
implementarea proiectului din partea beneficiarului i a partenerilor în proiect (mai puțin
doamna prof. univ. Elena Zamfir), rezult c li se aplic prevederile contractului de
finanțare, respectiv prevederile art.8 alin.(1) i alin.(2) din contract.

Din analiza realizat de echipa de control privind remunera ia membrilor comisiilor de
evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celor din comisia de solu ionare a contesta iilor
pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor i pentru A4.2 –
Organizarea competi iei i înregistrarea bursierilor din proiect reiese c :
- pentru A 4.1 și A4.2 au fost plătiți următorii experți care au făcut parte din Comisia de
evaluare și contestație
Cătălin Zamfir – manager proiect – pentru A4.1- 20 de ore i pentru A4.2- 28 de ore în
luna mai 2014, în sum de 1.348,00 lei;
Gheorghe Zaman – (IEN) – pentru A4.2 – 3 ore în luna mai 2014, în suma de 53,00 lei
Dan Banciu (IS) – pentru A4.2 - 4 ore lucrate în luna mai 2014 i A 4.1 - 40 ore, în sum
total 1.248,00 lei
- pentru A4.1 și A4.2 din partea solicitantului (S) au fost plătiți următorii experți care nu au
făcut parte din comisia de evaluare și selecție
Mihăescu Adina – expert asistent în evaluarea și monitorizarea proiectului – 24 ore
pentru A4.1 i 0 ore pentru A4.2 în luna mai 2014 – conform raport de activitate
Mariana Stanciu – asistent manager - pentru A4.1- 32 (24+8) de ore i pentru A4.2- 28 de
ore în luna mai 2014 - conform raport de activitate
Simona Ilie – asistent manager - pentru A4.1- 24 de ore i pentru A4.2- 20 de ore în luna
mai 2014 i pentru A4.2- 30 (12+18) de ore în luna iunie 2014 conform raport de activitate
Un alt aspect demn de menționat este faptul c cheltuielile cu remunerația membrilor
comisiilor de evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât i a celor din comisia de
soluționare a contestațiilor pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a
burselor i pentru A4.2 – Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor din proiect nu
au fost solicitate la rambursare în CR2 i CR3.
Aspect ce se explic , din punctul de vedere al echipei de control, prin faptul c au fost depuse
foarte multe contesta ii privind evaluarea candida ilor i memorii la care echipa de implementare a
proiectului a trebuit s r spund contestatarilor i Institutului de Cercet ri Economice ”Constantin
C. Kiri escu” - din cadrul Academiei Române, c ruia îi este subordonat, anticipând pericolul de a fi
considera i în conflict de interese. Pentru contracararea acestei situații de fapt s-a hot rât s
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nu fie solicitate la rambursare acele cheltuieli ce privesc activitatea A4.2 – Organizarea
competiției i înregistrarea bursierilor din proiect.
Componen a comisiei de evaluare a fost public doar pentru câteva ore ( conform celor men ionate
în contesta iile doctoranzilor/postdoctoranzilor) tocmai pentru a nu realiza cei care urmau s fie
evalua i c membrii comisiei de evaluare sunt în conflict de interese cu majoritatea
candida ilor, respectiv în culp de a nu fi respectat prevederile art. 8 alin.(1) i alin.(2) Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de finanțare.
Foarte important de menționat este faptul c organizarea i derularea selecției grupului țint
sunt subactivit ți în proiect, respectiv:
- A4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor
- A4.2 – Organizarea competiției i înregistrarea bursierilor în proiect
iar rezultatul acestei selecții s-a materializat în constituirea grupului țint al proiectului,
grup ale c rei necesit ți specifice sunt satisf cute de activit ile şi obiectivele proiectului.
Defapt obiectivele i activit țile sunt foarte strâns legate de grupul țint al proiectului.
În conformitate cu art. 3 alin.(1) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din Ordonan a de
Urgen nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute
în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora,
cu modific rile i complet rile ulterioare, beneficiarii “sunt obliga i, în activitatea lor, s
elaboreze şi s aplice proceduri de management şi control care s asigure corectitudinea
acord rii şi utiliz rii acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni
financiare, aşa cum este aceasta definit în legisla ia comunitar .”
Au fost solicitate, de echipa de control, declarațiile de conflict de interese ale membrilor
comisiei de evaluare i a celei de rezolvare a contestațiilor i nu au fost prezentate.
 În ceea ce prive te beneficiarul proiectului ICCV, Academia Român :
Din CV-urile postdoctoranzilor: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi
Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu
Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen,
St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina reiese c to i sunt/au fost angaja i ai
ICCV.
Deci 15 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare
trei colegi: prof.univ.dr.Ioan M rginean – ICCV, prof.univ.dr. Elena Zamfir – ICCV i Cercet tor
tiin ific 1, dr. Sorin Cace – ICCV iar pre edintele comisiei de evaluare pentru postdoctoranzi a
fost tot un angajat al ICCV - prof.univ.dr. C t lin Zamfir, managerul proiectului.
Echipa de control consider c prof.univ.dr.Ioan M rginean–ICCV, prof.univ.dr. Elena Zamfir –
ICCV, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace–ICCV i pre edintele comisiei de evaluare pentru
postdoctoranzi prof.univ.dr. C t lin Zamfir-ICCV s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c
au participat la evaluarea candida ilor, angaja i/afilia i institu iei din care fac parte, respectiv:
Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache
Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu Adriana, Petrescu Claudia, Pop
Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, St nescu Iulian, St nescu
Simona Maria i Tomescu Cristina, neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi
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impar ial / s execute activit ile prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi
impar ial , din motive privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii,
realizarea unor sarcini legate de serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
“art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Ioan
M rginean, prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. C t lin
Zamfir i postdoctoranzii Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra,
Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu Adriana,
Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, St nescu
Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina, ce sunt angaja i ai ICCV, i c beneficiarul nu
a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut
în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Ioan M rginean,
prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercet tor tiin ific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. C t lin Zamfir,
pentru activitatea 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin
Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi,
Neagu Gabriela, Negu Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea,
Serban Monica Carmen, St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina.
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
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- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finan are,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
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 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ioan M rginean,
prof.univ.dr. Elena Zamfir (nu este cazul), Cercet tor tiințific 1, dr. Sorin Cace i
prof.univ.dr. C t lin Zamfir, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i
mobilit țile pentru postdoctoranzi: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi
Alexandra, Gl van Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Negu
Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen,
St nescu Iulian, St nescu Simona Maria i Tomescu Cristina sunt cheltuieli neeligibile.
 În ceea ce prive te partenerul 3 al proiectului - Universitatea Național de Educație
Fizic i Sport (UNEFS):
Din CV-urile postdoctoranzilor: B lan Valeria Cristina, Panait Marius Ciprian, P unescu MihaelaCristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius Stoicescu, Urzeal N. Constan a
Nicoleta i Vasiliu Ana Maria reiese c to i sunt/au fost angaja i ai UNEFS.
Deci 8 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare doi
colegi: prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS.
Echipa de control consider prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana
Cordun – UNEFS s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea
candida ilor, angaja i ai institu iei din care fac parte, respectiv: B lan Valeria Cristina, Panait
Marius Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius
Stoicescu, Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria, membrii comisiei de evaluare de la
UNEFS neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile
prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte
interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de
serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
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”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Gheorghe
Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS i postdoctoranzii B lan Valeria
Cristina, Panait Marius Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu RaduAndrei, Marius Stoicescu, Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria, ce sunt angaja i ai
UNEFS, i c beneficiarul nu a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de
interese, aşa cum este prev zut în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul
incompatibilit ilor din contractul de finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Gheorghe
Marinescu – UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS, pe subactivit ile 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: B lan Valeria Cristina, Panait Marius
Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius Stoicescu,
Urzeal N. Constan a Nicoleta i Vasiliu Ana Maria.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
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a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Gheorghe Marinescu –
UNEFS i prof.univ.dr. Mariana Cordun – UNEFS, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i
bursele acordate i mobilit țile pentru postdoctoranzi: B lan Valeria Cristina, Panait Marius
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Ciprian, P unescu Mihaela-Cristina, Petre R zvan-Liviu, Predoiu Radu-Andrei, Marius
Stoicescu, Urzeal N. Constanța Nicoleta i Vasiliu Ana Maria sunt cheltuieli neeligibile.
 În ceea ce prive te partenerul 1 al proiectului - Institutul de Sociologie (IS):
Din CV-urile postdoctoranzilor: Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin
Emilian reiese c to i sunt/au fost angaja i ai IS.
Deci 3 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare un
coleg: prof.univ.dr.Ilie B descu – IS.
Echipa de control consider prof.univ.dr.Ilie B descu – IS s-a aflat în conflict de interese, prin
aceea c a participat la evaluarea candida ilor, angaja i ai institu iei din care face parte, respectiv:
Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin Emilian, membrii comisiei de
evaluare de la IS neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute
activit ile prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive
privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini
legate de serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Ilie
B descu – IS i postdoctoranzii Dumitra cu Veronica Sorina, Mandi M d lina i Popa Florin
Emilian, ce sunt angaja i ai IS, i c beneficiarul nu a întreprins toate m surile necesare pentru
evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de
interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de finan are actualizat, fapt pentru care se
impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Ilie B descu –
UNEFS, pe sub activit ile 4.1 i 4.2,
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Dumitra cu Veronica Sorina,
Mandi M d lina i Popa Florin Emilian.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
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(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
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• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ilie B descu–IS, pentru sub
activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i mobilit țile pentru postdoctoranzi:
Dumitra cu Veronica Sorina, Mandiț M d lina i Popa Florin Emilian sunt cheltuieli
neeligibile.
 În ceea ce prive te partenerul 4 al proiectului - Academia Național de Informații
”Mihai Viteazul” (ANI):
Din CV-urile postdoctoranzilor: Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela
Georgiana reiese c to i sunt cadre didactice/cadre didactice asociate ANI.
Deci cei 3 candida i postdoctoranzii, men iona i mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare
doi colegi: prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI i prof.univ.dr. Vasile Dancu –ANI.
Echipa de control consider c prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI i prof.univ.dr.Vasile Dancu –
ANI s-au aflat în conflict de interese, prin aceea c au participat la evaluarea candida ilor, angaja i
ai institu iei din care fac parte, respectiv: Filip Valentin-Fernand (chiar dac este cadru didactic
asociat), Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana, membrii comisiei de evaluare de la
ANI neputând s aib o atitudine profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile
prev zute în contract, într-o manier profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte
interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de
serviciu, etc.).
Deasemenea, trebuie subliniat c cei admi i, în urma select rii, î i realizeaz
postdoctorat, primind timp de 18 luni burse în sumă de 3.700 lei/lună.

studiile de

Nu au respectat prevederile:
- art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare;
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- art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în
vigoare începând cu data de 15 februarie 2013)
”art. 1270 - For a obligatorie
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între p r ile contractante.”
putem concluziona c a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Gheorghe
Toma – ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI i postdoctoranzii, Filip Valentin-Fernand,
Mihalache Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana, ce sunt angaja i ai ANI, i c beneficiarul nu
a întreprins toate m surile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prev zut
în articolul art. 8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de
finan are actualizat, fapt pentru care se impune:
- recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru, prof.univ.dr.Gheorghe Toma
– ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI, pe subactivit ile 4.1 i 4.2;
- cât i bursele acordate i mobilit ile pentru postdoctoranzi: Filip Valentin-Fernand, Mihalache
Veronica i Negrescu Mihaela Georgiana.
Având în vedere prevederile art.1alin.(2) i art.4 din contractul de finan are, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
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a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
Consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Gheorghe Toma–ANI,
prof.univ.dr.Vasile Dancu–ANI, pentru sub activit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate i
mobilit țile pentru postdoctoranzi: Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica i Negrescu
Mihaela Georgiana sunt cheltuieli neeligibile.
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 În ceea ce prive te Partener-ul 2, Institutul de Economie Național (IEN):
În ceea ce prive te poten ialul conflict de interese dintre prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, ca
reprezentant al Institutului de Economie Na ional , i candida ii la burse postdoctorale: CalinAdrian, Nistor Paula, Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamari Beatrice Universitatea Petru Maior
- Facultatea de tiin e Economice preciz m c :
- Come Andrei C lin este lector univ.dr. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i nu
a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
- Nistor Paula este asistent univ. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i nu a fost
angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
- Oltean (Munteanu) Anca este asistent univ. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure i
nu a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
tefan Anamari Beatrice este lector univ.dr. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure
i nu a fost angajat sau colaborator al Institutului de Economie Na ional , conform CV asumat;
putem concluziona c nu a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între
prof.univ.dr.Gheorghe Zaman – IEN i postdoctoranzii: Come Calin-Adrian, Nistor Paula,
Oltean (Munteanu) Anca, tefan Anamari Beatrice ce nu sunt angajați ai IEN.
 Prof.univ.dr. Ioan M rginean i prof.univ.dr. Ilie B descu au fost în conflict de
interese cu candidata Anghel Mirela pentru obținerea unei burse postdoctorale
Prin adeverin a înregistrat la Universitatea Bucure ti cu nr.1138/14.01.2014 se confirm c d-na
Anghel Mirela este lector în cadrul Universit ii Bucure ti, Fac. Sociologie i Asisten Social –
Dep. Asisten Social .
Din CV-ul prof.univ.dr. Ioan M rginean reiese c în perioada 1995 pân în prezent este cadru
didactic la Universitatea Bucure ti/conduc tor de doctorat, domeniul Sociologie, Fac. Sociologie i
Asisten Social .
Din CV-ul prof.univ.dr. B descu Ilie reiese c în perioada 1995 - 2013 a fost profesor universitar la
Universitatea Bucure ti, Fac. Sociologie i Asisten Social .
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Ioan M rginean i prof.univ.dr. B descu Ilie sau aflat în conflict de interese cu candidata Anghel Mirela, prin aceea c au participat la
evaluarea colegei de serviciu/fostei colege de serviciu, fiindu-i superiori, în conformitate cu
prevederile art. 8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din
contractul de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale art.1270 alin.(1) din
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu
data de 15 februarie 2013), cei doi membri ai comisiei de evaluare neputând s aib o atitudine
profesionist , obiectiv şi impar ial / s execute activit ile prev zute în contract, într-o manier
profesionist , obiectiv şi impar ial , din motive privind „alte interese” ( respectiv: colegialitate,
sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, realizarea unor sarcini legate de serviciu, etc.).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
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 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Ioan M rginean i
prof.univ.dr. B descu Ilie, pentru subactivit țile 4.1 i 4.2, cât i bursele acordate/mobilit țile
pentru postdoctoranda Anghel Mirela sunt cheltuieli neeligibile.


În ceea ce îl prive te pe Cozma Sorin - Serviciul Român de Informații (SRI)

Cozma Sorin este angajat al Serviciului Român de Informa ii (SRI), conform CV asumat, institu ie
care nu este o institu ie de înv mânt superior sau de cercetare. În faza de evaluare a dosarelor este
declarat „poten ial respins” conform TABEL CU CANDIDATI CARE NU LUCREAZA IN
INVATAMANT/CERCETARE, postat pe site-ul proiectului în data de 18.05.2014 de comisia de
evaluare pentru postdoctoranzi, cu men iunea ”Nu are activitate de cercetare sau inv.superior”
În conformitate cu:
- art.1 alin.(2) din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare (Text în vigoare începând cu data de 2 aprilie 2009), respectiv:
“ART. 1
(2) Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de cercetaredezvoltare care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea şi
competenţa de exercitare deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respectă
etica şi deontologia profesională.”
- prevederile, Ghidului Solicitantului – Condi ii Specifice, cap.3 CONDI II DE ELIGIBILITATE/
3.1. Grup int eligibil, la pag.13, este men ionat: „În cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt eligibili doctoranzi înmatricula i la institu iile care au calitatea de beneficiar sau
partener în proiect, precum i cercetători postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri
i/sau al i doctoranzi i cercetători postdoctorat care aleg să î i completeze stagiul de cercetare la
altă institu ie de învă ământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat
doctorand sau activează ca cercetător.”
consider m c domnul Cozma Sorin nu are activitate de cercetare.
Deasemenea, Serviciului Român de Informații (SRI) nu este o instituție de înv ț mânt
superior sau de cercetare, conform datelor f cute publice pe site-ul https://www.sri.ro, iar din
documentele aferente dosarului de înscriere nu reiese c domnul Cozma Sorin are activitate de
cercetare sau este angajat al unei institu ii de înv mânt superior deci nu respect una dintre
condi iile de eligibilitate impuse de beneficiar, devenind neeligibil.
D-nul Cozma Sorin este declarat admis cu nota 10,00, în conformitate cu tabelul ”Rezultate
concurs burse postdoctorat”, postat în data de 23.05.2014 pe site-ul proiectului cât i cu Anexa 10Registrul Grupului int .
Cu toate c echipa de control a solicitat toate contesta iile depuse cu rezolu iile lor contesta ia dnului Cozma Sorin nu a fost transmis .
Având în vedere prevederile men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul de
finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv:
 Articolul 1 - Obiectul contractului
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(1) Obiectul acestui contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre
AMPOSDRU prin OIPOSDRU MEN, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de
finan are, denumit în continuare „Proiect”.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabil în termenii i condițiile stabilite
în prezentul contract i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le
accept .
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i
selec ie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
 Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condi iile stabilite
de:
- Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului
finan elor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin OIPOSDRU MEN,
- Ghidul Solicitantului – Condi ii Generale i Specifice,
- Prezentul contract de finantare,
- Legislatia nationala si comunitara in vigoare,
- Instruc iunile şi deciziile AMPOSDRU,
- Alte dispozi ii legale aplicabile.
coroborate cu urm toarele prevederi legislative:
 art.21 alin.(8), (9) i (10) din OUG nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea,
constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice na ionale aferente acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare:
”(8) Structurile verificate au obliga ia de a prezenta la termenele stabilite toate datele şi
documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum şi de a acorda tot sprijinul
necesar pentru desf şurarea activit ii de verificare în bune condi ii.
(9) Pe parcursul verific rilor, echipa de control împuternicit are acces, pentru realizarea
obiectivelor verific rii, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport
sau în alte spa ii folosite în scopuri economice, care au leg tur cu obiectivele proiectului.
(10) Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verific rilor date,
informa ii, precum şi copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv
leg tur cu proiectul verificat, iar acestea au obliga ia de a le pune la dispozi ie la data solicitat .”
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
” ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii cu
caracter general, f r a înc lca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):
a) s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dac
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide
altfel prin contractul de finan are/decizia/ordinul de finan are;
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b) s fie înso it de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s
poat fi auditate şi identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finan are sau ale contractului de
finan are, încheiat de c tre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în
numele acesteia, pentru aprobarea opera iunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare (…)”
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a
cheltuielilor din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
”Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
• s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de finan are sau
de la data men ionat în contractul de finan are ;
• s fie prev zut în bugetul proiectului;
• s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea
eficient a fondurilor şi un raport optim cost-eficien ;
• s fie înregistrat în contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, s fie identificabil ,
verificabil şi s fie dovedit prin facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• s nu fi f cut obiectul altor finan ri publice;
• s fie în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale şi comunitare şi cu prevederile
contractului de finan are;
• s fie men ionat în lista cheltuielilor eligibile prev zut în Ghidul Solicitantului - Condi ii
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte”
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protecției sociale i
al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;
”ART. 3
(1)
Pentru a fi eligibil , o cheltuial trebuie s îndeplineasc cumulativ prevederile art. 2 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, precum şi urm toarele condi ii cu caracter specific:
a)
s fie efectiv pl tit de c tre beneficiar de la data intr rii în vigoare a contractului de
finan are/deciziei de finan are sau de la data men ionat în contractul de finan are/decizia de
finan are;
b)
s nu fi f cut obiectul altor finan ri din fonduri publice, cu excep ia prevederilor art. 7 lit.
b) din Hot rârea Guvernului nr. 759/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”
consider m c toate cheltuielile aferente burselor i mobilit ților acordate pentru
postdoctorandul Cozma Sorin cât i toate cheltuielile aferente salariz rii membrilor comisiei
de evaluare, pentru subactivit țile 4.1 i 4.2, sunt cheltuieli neeligibile.

Prof.univ.dr.Elena Zamfir i candidatul Fitzek Sebastian pentru obținerea unei burse
postdoctorale
141

Prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a f cut parte din echipa de implementare a proiectului) dar conform
prevederilor art.8 alin.(1) din contractul de finan are ”Păr ile contractante se obligă să întreprindă
toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de
legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr.
161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se informeze reciproc, cu celeritate, în
legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să dea na tere unui astfel de
conflict.”beneficiarul trebuia s ia m suri astfel încât doamna profesor în cauz s semneze o
declara ie pe proprie r spundere astfel încât pentru realizarea subactivit ii 4.2 ”s aib o atitudine
profesionist , obiectiv şi impar ial sau s execute activit ile prev zute în prezentul contract, întro manier profesionist , obiectiv şi impar ial ”.
Fitzek Sebastian este asistent univ.dr. al colii Na ionale de Studii Politice i Administrative
(SNSPA). Este doctor în Sociologie la Universitatea de Vest din Timi oara, având ca coordonator
al tezei de doctorat pe prof.univ.dr. Elena Zamfir. Deasemenea, d-ul Fitzek Sebastian este coautor
al unei c r i i al unui articol al turi de doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir a f cut parte din comisia de evaluare a candidatului Fitzek
Sebastian pentru ob inerea a unei burse postdoctorale prin proiectul cu ID 141086.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatului Fitzek Sebastian, realizând o activitate din contract (chiar dac nu
a fost remunerat i nu a f cut parte din echipa de implementare) într-o manier ce nu putea
fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin de “orice alte interese” ( respectiv: de natur
emo ional , sprijin în realizarea unor lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a fost
remunerat ) cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctorandul Fitzek Sebastian
sunt cheltuieli neeligibile.
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 Prof.univ.dr. Dan Banciu nu fost în conflict de interese cu candidata Mihaiu Simona
Ionela pentru obținerea unei burse postdoctorale
Mihaiu Simona Ionela este asistent univ.dr. la Universitatea din Craiova. Este doctor în Sociologie
la Universitatea din Bucure ti (Ordin al ministrului delegat pentru înv mânt superior, cercetare
tiin ific i dezvoltare tehnologic nr.5581 MD din 03 decembrie 2013), având ca coordonator al
tezei de doctorat pe prof.univ.dr. Dan Banciu.
Doamna Mihaiu Simona Ionela a fost declarat eligibil , ca mai apoi s fie admis cu nota 10 la
concursul de selec ie a candida ilor pentru ob inerea unei burse postdoctorale.
Prof.univ.dr. Dan Banciu a f cut parte din comisia de solu ionare a contesta iilor în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, nef când parte din comisia de evaluare.
Doamna Mihaiu Simona Ionela nu a fost evaluat de prof.univ.dr. Dan Banciu, fost coordonator al
tezei sale de doctorat, de unde rezult c nu a existat o situa ie de conflict de interese.
 Prof.univ.dr. Elena Zamfir i candidata Onica-Chipea Lavinia pentru obținerea unei
burse postdoctorale
Onica-Chipea Lavinia este lector univ.dr. la Universitatea din Oradea. Este doctor în Sociologie la
Universitatea din Bucure ti din 2007 (Ordin al Ministrului Educa iei i Cercet rii nr.1418 din
29.06.2007) i doctor în drept al aceleia i universit i (Ordin al Ministrului Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului nr.6508 din 19.12.2012).
Mama Laviniei Onica-Chipea este doamna prof.univ.dr. Floare Chipea, cadru didactic la
Universitatea din Oradea, care în perioada 2000-2009 a fost coordonator de doctorat la
Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Sociologie i Asisten Social , fiind coleg cu doamna
prof.univ.dr Elena Zamfir.
Doamna prof. univ. dr. Floare Chipea este coordonatoarea a volumului Starea societăţii româneşti,
vol. II, al II-lea Congres Na ional de Sociologie şi Asisten Social , Oradea, Ed. Universit ii din
Oradea, al turi de doamna prof. univ. dr. Elena Zamfir i domnul prof. univ. dr. C t lin Zamfir.
De asemenea, doamna prof.univ.dr. Floare Chipea public lucrarea Aspecte ale tranziţiei în
comunităţile bihorene, în volumul colectiv „Diagnoza problemelor sociale comunitare - studii de
caz”, coordonatori Elena Zamfir şi Marian Preda, Ed. Expert, Bucureşti, 2000.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir este din 2008 pân în prezent profesor asociat la Universitatea
din Oradea, coordonator de doctorat la catedra de Sociologie, fiind coleg cu doamna prof. univ.
dr. Floarea Chipea, i membru în comisia de evaluare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatei Onica-Chipea Lavinia, fiica colegei de serviciu – Floare Chipea,
realizând o activitate din contract (chiar dac nu a fost remunerat i nu a f cut parte din
echipa de implementare) într-o manier ce nu putea fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin
de “orice alte interese” ( respectiv: de natur emo ional , colegialitate, sprijin în realizarea unor
lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
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Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir (nu a fost
remunerat ) cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctoranda Onica-Chipea
Lavinia, sunt cheltuieli neeligibile.
 Prof.univ.dr. C t lin Zamfir a fost în conflict de interese cu candidatul Scutaru
Teodor Codrin pentru obținerea unei burse postdoctorale
Scutaru Teodor Codrin a fost candidat pentru o burs postdoctoral în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/141086 fiind secretar de stat la Ministerul Muncii Familiei, Protec iei Sociale
i Persoanelor Vârstnice, minister ce avea în componen a sa Direc ia General Autoritatea de
Management pentru POSDRU, direc ie ce finan a proiectele POSDRU.
Din 1.05.2010 pân la data evalu rii candidaturii sale domnul Scutaru Teodor Codrin este
cercet tor al ICCV, Academia Român .
Iar din CV-ul postat pe site-ul ICCV reiese c domnul Scutaru Teodor Codrin i-a început
doctoratul la Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Sociologie i Asisten Social .
Din 1.06.2006-1.10.2009 cadru didactic asociat la Universitatea din Bucure ti - Facultatea de
Sociologie i Asisten Social .
Facem men iunea c beneficiarul nu a transmis documentele solicitate în ceea ce-l prive te pe
candidatul Scutaru Teodor Codrin, nerespectând prevederile art.21 alin.(8), (9) i (10) din OUG
nr.66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor ap rute în
ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora,
cu modific rile i complet rile ulterioare, excep ie f când e-mail-ul din 6.06.2014 prin care î i
anun a retragerea.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. C t lin Zamfir s-a aflat în conflict de interese cu
candidatul Scutaru Teodor Codrin, din dou motive, respectiv:
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prin aceea c a participat la evaluarea candidatului Scutaru Teodor Codrin, care îi
este coleg, fiind angajat al ICCV;
- cât i din interese economice sau orice alte interese, având în vedere funcția de
secretar de stat la Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor
Vârstnice, minister ce avea în componen a sa Direc ia General Autoritatea de
Management pentru POSDRU, direc ie ce finan a proiectele POSDRU;
în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul
incompatibilit ilor din contractul de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare i
ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text
în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
-

Domnul Scutaru Teodor Codrin s-a retras din proiect în data de 6 iunie 2014, f r s -i fie
rambursate cheltuieli.
 Prof.univ.dr. Elena Zamfir i candidatul Vasiluț
unei burse postdoctorale

tef nescu Marius pentru obținerea

Vasilu
tef nescu Marius este lector univ.dr. la Universitatea de Vest din Timi oara din 2012.
Este doctor în Sociologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia i din 2010 (Ordin al
Ministrului Educa iei, Cercet rii i Inov rii nr.3492 din 23.03.2010) având drept coordonator al
tezei de doctorat pe prof.univ.dr.Gavrilu Nicu i a candidat pentru o burs postdoctoral din
proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086.
Doamna prof. univ. dr. Elena Zamfir i domnul C talin Zamfir sunt coordonatorii volumului
Starea societăţii româneşti, vol. II, al II-lea Congres Na ional de Sociologie şi Asisten Social ,
Oradea, Ed. Universit ii din Oradea, în care a publicat i domnul Vasilu
tef nescu Marius
lucrarea Amplificarea digital a zvonurilor în r zboiul din Irak.
Doamna prof.univ.dr. Elena Zamfir este din 2009 pân în prezent profesor asociat la Universitatea
de Vest din Timi oara, fiind coleg cu domnul Vasilu
tef nescu Marius i membru în comisia
de evaluare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086.
Echipa de control consider c prof.univ.dr. Elena Zamfir s-a aflat în situația de a participa
la evaluarea candidatului Vasiluț tef nescu Marius, coleg de serviciu, realizând o activitate
din contract (chiar dac nu a fost remunerat
i nu a f cut parte din echipa de
implementare) într-o manier ce nu putea fi obiectiv /impar ial , din motive ce țin de “orice
alte interese” ( respectiv: de natur emo ional , colegialitate, sprijin în realizarea unor
lucr ri/studii, etc.).
Au fost solicitate, de echipa de control, declara iile de conflict de interese ale membrilor comisiei
de evaluare i a celei de rezolvare a contesta iilor i nu au fost prezentate.
Echipa de control consider c în situația prezentat mai sus beneficiarul nu a respectat
prevederile art.8 alin.(1) - Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor din contractul
de finanțare, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: ”Păr ile contractante se
obligă să întreprindă toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legisla ia românească în vigoare (Ordonan a de Urgen ă a
Guvernului nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modificările i completările ulterioare) i să se
informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situa ie care dă na tere sau este posibil să
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dea na tere unui astfel de conflict.” i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013).
Având în vedere prevederile legislative men ionate mai sus, ale art.1 alin.(2) i art.4 din contractul
de finan are, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele prevederi
legislative:
 art.2 alin.(1) din Hot rârea nr. 759 din 11 iulie 2007;
 Subcapitolul 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor - Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
din Ghidul Solicitantului - Condi ii Generale 2013;
 art.3 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al
ministrului finan elor publice nr. 1117/2170/2010;
consider m c toate cheltuielile aferente salariz rii prof.univ.dr.Elena Zamfir – nu a fost
remunerat cât i bursele acordate/mobilit țile pentru postdoctorandul Vasiluț tef nescu
Marius sunt cheltuieli neeligibile.
 Vasiliu Alina Ioana (B rg oanu), Universitatea Andrei aguna din Constanța, a fost în
conflict de interese cu unul dintre profesori
În ceea ce prive te conflictul men ionat mai sus informa ia este incomplet , respectiv nu se tie
numele profesorului în cauz i dac el a f cut parte din comisia de evaluare sau de contesta ii,
dup caz. Nu poate fi demonstrat c acel conflict de interese a existat, atâta timp cât una din
p rți este necunoscut .
De asemenea, echipa de verificare consider c beneficiarul i partenerii s i aveau obligația ”s
întreprind toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definit de legisla ia româneasc în vigoare (Ordonan a de Urgen a Guvernului
nr. 66/2011 i Legea nr. 161/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare) i s se informeze
reciproc, cu celeritate, în leg tur cu orice situa ie care d na tere sau este posibil s dea na tere
unui astfel de conflict”, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) i alin.(2) - Conflictul de
interese i regimul incompatibilit ilor din contractul de finanțare, cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
Republicat , privind Codul civil (text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013);

****
Echipa de control în urma analizei selecției candidaților pentru obținerea de burse doctorale
i postdoctorale stabile te care sunt aspectele care au condus la nerespectarea principiilor, pe
care beneficiarul avea obliga ia s le respecte în executarea contractului de finan are
nerambursabil , conform art. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din
Ordonan a de Urgen a Guvernului nr.66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare, i alte aspecte ce care au grevat procesul în sine:
- ponderile aferente criteriilor de evaluare, folosite de comisiile de evaluare pentru evaluarea
candida ilor, au fost postate pe site-ul proiectului odat cu rezultatele finale i nu odat cu
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demararea competi iei, cum ar fi fost normal. Consider m c nu a fost respectat principul
transparenței.
Din punct de vedere organizatoric/administrativ, criteriile de eligibilitate aferente selecției
doctoranzilor/postdoctoranzilor trebuiau s fie clare, s aib ponderi sau punctaje pentru a
putea ulterior evalua proiectele candida ilor, f r ca acestea s fie modificate ulterior.
- urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de postdoctoranzi (15-18 mai 2014), 316
dosare, comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului dou tabele - TABEL CU CANDIDATI
CARE NU LUCREAZA IN INVATAMANT/CERCETARE i TABEL CU CANDIDATII
ELIGIBILI, în care nu este precizat punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse,
creând suspiciuni privind modul în care a fost realizat evaluarea respectiv i nerespectând
principiul transparenței. De asemenea, nu exist un proces verbal de etap în care s fie
men ionate aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronun a privind
evaluarea dosarelor depuse, dac a fost realizat o analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare
tiin ific , dar este pu in probabil s se fi realizat o evaluare tiin ific , având în vedere termenul de
trei zile i num rul de dosare ce trebuiau evaluate;
- urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de doctoranzi (15-20 mai 2014), 202
dosare, comisia de evaluare posteaz pe site-ul proiectului un tabel – Tabel cu candida i burse
doctorale, în care nu este precizat punctajul ob inut ca urmare a evalu rii dosarelor depuse, creând
suspiciuni privind modul în care a fost realizat evaluarea i nerespectând principiul
transparenței. De asemenea, nu exist un proces verbal de etap în care s fie men ionate
aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronun a privind evaluarea
dosarelor depuse, dac a fost realizat o analiz tehnic a dosarelor sau o evaluare tiin ific , dar
este pu in probabil s se fi realizat o evaluare tiin ific , având în vedere termenul scurt, faptul c
aproximativ în aceia i perioad sau evaluat i dosarele postdoctoranzilor, iar comisiile de evaluare
au avut în comun câte ase din cei nou membrii.
- În timpul competi iei, a fost introdus ca i condi ie de eligibilitate – o adeverin din care s
reias c doctoranzii/postdoctoranzii sunt angaja i într-o unitate de înv mânt superior sau centru
de cercetare. Aceast adeverin nu a fost men ionat : în anun ul concursului din data de
18.04.2014 de pe site-ul proiectului, în Metodologia de selec ie postat pe site-ul proiectului în
28.04.2014 i nici în „Clarificare condi ii de eligibilitate”, publicat pe site-ul ICCV în data de 9
mai 2014, deci nu a fost f cut public solicitarea, nerespectându-se principiul transparenței;
- notele celor 317 de candida i/postdoctoranzi intervieva i se grupeaz în câteva mari calupuri, f r
valori intermediare;
- Componen a comisiei de evaluare a candida ilor i cea a comisiei de solu ionare a contesta iilor a
fost f cut public doar pentru câteva ore în data de 23 mai 2014. Consider m c nu s-a dorit s se
fac public , cu adev rat, componen a comisiilor de evaluare a candida ilor i cea a comisiei de
solu ionare a contesta iilor, fiind de asemenea o situație de nerespectare a principiul
transparenței;
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- Anun ul privind interviul pentru postdoctoranzi din data de 18.05.2014 a fost postat la ora 23:15,
specificând c faptic el va începe în data de 19.05.2014 la ora 9:00.
Candida ii care au participat la selec ie au fost din toat ara, de aceea consider m c nu au fost
trata i similar candida ii din Bucureşti cu cei veni i din afar Bucureştiului, nerespectându-se
principiul egalit ii de şanse şi de tratament;
- Membrii comisiilor de evaluare au avut un prim contact cu proiectele de cercetare evaluate în
momentul în care acestea erau sus inute de candida i la interviu;
- Comisiile de evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi, au fost din punct de vedere al
disciplinelor proiectelor ce urmau s fie evaluate insuficiente. Exemple în acest sens sunt
proiectele de cercetare care au avut teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie,
istorie, art , tiin e politice etc. astfel nerespectându-se principiul egalit ii de şanse şi de
tratament;
- Perioada 21-23 mai 2014 a fost foarte scurt pentru evaluarea experienţei ştiinţifice şi calitatea
proiectului de cercetare a candida ilor postdoctoranzi, în condi iile în care 6 membri din totalul de
9 membri ai comisiilor de evaluare pentru doctoranzi i postdoctoranzi erau de fapt acelea i
persoane;
- i mai grav, toate proiectele pentru care s-au depus contestații, având teme pe domeniile:
geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, art , tiințe politice etc. au fost respinse
din „lipsa de competenț ” a membrilor comisiilor de contestații în a reevalua candidaturile
doctoranzilor/postdoctoranzilor, deci f r respectarea principiilor tratamentului egal şi
nediscriminatoriu;
- Soluționarea contestațiilor doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost realizat din punct de
vedere formal, s-a r spuns doar de doi dintre membrii comisiei de solu ionare a contesta iilor,
fiecare pe câte un post-it. Nu exist pentru nici una dintre contestații un r spuns oficial/formal
( cu antetul solicitantului, semn tur i tampil ).
- nu au fost realizate fi e individuale de punctaj/procese verbale pe etape pentru doctoranzi i
postdoctoranzi, în care s fie men ionate aspecte legate de evaluarea dosarelor depuse, a
proiectelor cât i a probei orale, fapt ce a condus la suspiciuni privind corectitudinea procesului
de evaluare a postdoctoranzilor cât i a doctoranzilor . Nu exist nici un document din care
s reias care este punctajul obținut de fiecare candidat în cele trei etape ale evalu rii, deci
nu a putut s fie f cut public), fiind deasemenea o situație de nerespectare a principiul
transparenței.
- Modul în care s-a realizat ocuparea locurilor r mase vacante, dup semnarea contractelor,
este în contradicție cu comunicatul de pe site-ul proiectului din data de 2.06.2014, în care se
menționa: ”Candidații care nu vor semna contractul în perioada stabilit sunt considerați
retra i, locul acestora fiind ocupat de urm torii de pe list în ordinea mediilor obținute la
concurs.”

148

- foarte mul i candida i au solicitat, motivând, anularea concursului i au reclamat existen a unor
conflicte de interese;
Toate aceste aspecte ne conduc, din punct de vedere organizatoric/administrativ, spre faptul c
evaluarea doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost riguroas , realizat cu responsabilitate i
cu respectarea standardelor de etic profesional , nerespectându-se principiile transparenței
i al liberei concuren e, de tratament egal şi nediscriminatoriu din Ordonanța de Urgenț a
Guvernului nr.66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Grupul țint este cel care beneficiaz urmare a implement rii proiectului cu fondurile
nerambursabile primite, în condi iile în care este asigurat o bun gestiune financiar i sunt
respectate principiile stipulate la art.3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din

Ordonan a de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare.

În acest sens cit m din Ghidul Solicitantului Condi ii Generale 2013, necesar beneficiarilor pentru
ob inerea unei finan ri nerambursabile, respectiv:
 ”Obiectivul general al proiectului. În această subsecţiune vă rugăm să descrieţi clar şi
concis obiectivul general al proiectului, specificând modul în care proiectul va genera un
efect pozitiv pe termen lung
Obiectivele specifice/operaţionale. Aici se vor arăta clar beneficiul/beneficiile pentru
grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului.”( pag.37 din Ghidul
Solicitantului Condi ii Generale 2013)
 ”Justificarea necesităţii implementării proiectului. În cadrul acestei subsecţiuni vă rugăm
să explicaţi:
grupul ţintă inclus în proiect: descrieţi grupul ţintă pe care intenţionaţi să îl includeţi în
activităţile proiectului propus, necesităţile specifice ale grupului ţintă, prin furnizarea de date
cantitative, calitative şi studii sau analize statistice şi metoda prin care au fost identificate aceste
necesităţi specifice, precum şi modalitatea previzionată de identificare/implicare/recrutare a
persoanelor din grupul ţintă în proiect. (…) La stabilirea categoriilor de grup ținta se va avea in
vedere si corelarea acestora cu indicatorii proiectului. Fiecare categorie de grup ținta trebuie sa
contribuie direct la atingerea cel puțin a unui indicator. In cadrul acestei secțiuni se va face si o
scurta descriere a corespondentei grup ținta – indicatori. La completarea acestei secţiuni este
necesar să fie avută in vedere corelația dintre bugetul proiectului si numărul persoanelor
aparținând grupului ținta care beneficiază de operațiunile finanțate prin proiect. De
asemenenea, este necesar să fie avuta in vedere corelația dintre numărul persoanelor
aparținând grupului ținta si valoarea
preconizata a indicatorilor de program.
 necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului ţintă: vă
rugăm să explicaţi care este justificarea proiectului, de ce este necesar pentru acel grup ţintă,
precum şi modalitatea în care activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea
necesităţilor specifice ale grupului ţintă specificate mai sus;”
De asemenea, este specificat în Ghidul Solicitantului Condi ii Generale 2013 necesitatea
respect rii principiului egalității de şanse, respectiv:
”FSE finanţează proiecte care promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea
socială. În cadrul acestei subsecţiuni vă rugăm să detaliaţi modul în care principiul privind
egalitatea de anse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, atât în realizarea
activităţilor, cât şi în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care
contribuie la asigurarea egalităţii de anse şi a egalităţii de gen.
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Demonstraţi clar modalitatea prin care proiectul va asigura condiţii care să permită accesul şi
participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului şi evitarea discriminării.
Principiul egalităţii de şanse trebuie luat în considerare atât în elaborarea şi implementarea
proiectului finanţat din FSE, cât şi în desfăşurarea activităţilor proiectului şi în identificarea
grupului ţintă. ”
inând cont de toate cele prezentate anterior la cap.5 Prezentarea verific rilor efectuate, din
prezentul proiect de proces verbal de constatare a neregulilor, privind suspiciunea
OI/3298/SJCSN/02.06.2014, respectiv modul în care a fost organizat selecția grupului țint
al proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, apreciem c procedura de evaluare şi

selec ie a grupului int realizat de beneficiar nu este viabil , c nu s-a
desf şurat în condi ii de transparenț , nu s-au respectat principiile de liber
concuren , de tratament egal şi de nediscriminare a candida ilor, nu s-au luat
m surile necesare pentru a preveni apari ia situa iilor de conflict de interese şi
implicit sus inerea celor mai bune propuneri de proiecte.
Având în vedere prevederile contractului de finanțare, înregistrat la OIPOSDRU MEN cu nr.
OI/2341/D/07.04.2014, respectiv:
 art.14 - Legea aplicabil
”(1) Prevederile prezentului Contract de finanțare vor fi interpretate, în elese i aplicate în
conformitate cu legislația comunitară și/sau cea națională în vigoare.”
 Art. 10 – Nereguli
(1) Prin „neregulă” se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în
raport cu dispozițiile naţionale și/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispozi ii, ce rezultă dintr-o ac iune sau inac iune a
beneficiarului ori a autorită ii cu competen e în gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici
interna ionali i/sau fondurile publice na ionale aferente acestora printr-o sumă platită necuvenit;
(2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora i recuperarea sumelor plătite necorespunzător se
realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonan a de Urgentă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora.”
coroborate cu prevederile:

 ART. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli generale şi principii din Ordonanța de
Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor
ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na ionale
aferente acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare
”(1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi beneficiarii sunt obligaţi, în
activitatea lor, să elaboreze şi să aplice proceduri de management şi control care să asigure
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corectitudinea acordării şi utilizării acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei
gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia comunitară.
(2) În activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, autorităţile cu
competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia utilizării de reguli şi proceduri care să
asigure respectarea următoarelor principii:
a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei;
b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;
d) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecţie
a proiectelor de finanţat;
e) excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finanţare din fonduri europene
nu poate să beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finanţare nerambursabilă, cu excepţia
sumelor ce constituie ajutor de stat acordat în condiţiile legii.
(3) Principiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se aplică în mod corespunzător şi în activitatea
efectuată de beneficiar pentru executarea contractului de finanţare nerambursabilă.”
 Conform ART. 2 alin. (5) din SEC IUNEA a 2-a - Definirea unor termeni din Ordonanța de
Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare,
”Art. 2 alin.(5) Termenii de "legalitate", "regularitate", "conformitate", "control intern", "eficien ",
"eficacitate", "economicitate", "control financiar preventiv", "audit public intern", "inspec ie", "bun
gestiune financiar " au semnifica ia dat de Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi
de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modific rile şi complet rile ulterioare.”

 ART. 2*) din ORDONAN
Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicat , privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv ( Text în vigoare începând cu data de 11
noiembrie 2011)
”ART. 2*) Defini ii
În în elesul prezentei ordonan e, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz :
a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezult sau ar putea rezulta o obliga ie pe
seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;
b) conformitate - caracteristica unei opera iuni, a unor acte sau fapte administrative produse în
cadrul unei entit i publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv
de c tre entitatea în cauz sau de c tre o autoritate superioar acesteia, potrivit legii; (…)
o) legalitate - caracteristica unei opera iuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt
aplicabile, în vigoare la data efectu rii acesteia;
v) regularitate - caracteristica unei opera iuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul
principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de
opera iuni din care face parte.”
rezult c nu au fost respectate prevederile art. 3 alin.(2) i (3) SEC IUNEA 1 - Reguli
generale şi principii din Ordonanța de Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv nu respect condi iile de legalitate, regularitate ori
conformitate stabilite prin prevederile legisla iei na ionale şi comunitare în vigoare
care coroborate cu prevederile:
 ”ART. 6 din Ordonanța de Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare
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(1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a exclude
integral sau parţial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate şi declarate de beneficiari
acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite
prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, în situaţia în care - în procesul de
verificare a solicitărilor de plată - acestea determină existenţa unor astfel de cheltuieli.”
 ART. 33 din Ordonanța de Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare

”(1) Obiectul activităţii de stabilire a creanţelor bugetare îl constituie individualizarea
obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă şi a persoanelor fizice sau juridice
debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii obţinerii şi
utilizării fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora.”
 ART. 17 din Ordonanța de Urgenț nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în care este specificat:
”Orice acţiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate
din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinându-se seama de natura şi de
gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia.”

i faptul c întreaga selecție a grupului țint a fost viciat , postdoctoranzi i doctoranzi fiind
cei care beneficiaz de fondurile nerambursabile
consider m c neregula a afectat implementarea întregului proiect, OIPOSDRU având
obligația de a recupera toate fondurile rambursate.
Având în vedere toate cele de mai sus, valoarea total a cheltuielilor afectate de neregul ,
pentru proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086, este în valoare de 1.865.479,40 lei = 1.847.559,40
lei +17.920,00 lei ( tran a II de prefinanțare3 ).
OIPOSDRU-MECS, în calitate de structur de control a autorit ii cu competen e în
gestionarea fondurilor europene, realizeaz activit i de constatare a neregulilor şi de
stabilire a crean elor bugetare, în aplicarea prevederilor art.2 alin.(1) lit.a) din O.U.G
nr.66/2011, potrivit c ruia prin neregul se înțelege: ,,orice abatere de la legalitate,
regularitate şi conformitate în raport cu dispozițiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu
prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce
rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în
gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene / bugetele donatorilor publici internaționali şi/sau fondurile publice naţionale
aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit’’.
9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli
Valoarea cheltuielii afectate de nereguli este de 1.847.559,40 lei , din care:

3

Suma ce reprezint prefinan are nerecuperat , se va recupera prin emiterea unei decizii de recuperare a prefinan rii.
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– contribu ie din fonduri UE:

1.570.425,49 lei (100%)

– contribu ie public na ional :

0,00 lei (0,0%)

din care:
• buget de stat:

0,00 lei (0,00%)

• buget local:

0,00 lei

• alte surse publice:

0,00 lei

– contribu ie privat :

277.133,91 lei (15,00%)

– TVA (recuperabil , dup caz):

N/A

10. Documente probante
Prevederile Contractului finan are POSDRU/159/1.5/S/141086, înregistrat la înregistrat la
OIPOSDRU cu nr. OI/2341/D/07.04.2014, încheiat între Organismul Intermediar POSDRU şi
Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii – Academia Român , coroborat cu urm toarele documente:
- documentele puse la dispozi ie de c tre Serviciul Verificare Proiecte Finan ate;
- documentele puse la dispozi ie de c tre Serviciul Selec ie şi Contractare;
- documentele puse la dispozi ie de c tre beneficiarul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086.
- din cererea de rambursare nr. 2/21.10.2014, se recupereaz cheltuieli afectate de neregul în
suma de 758.560,20 lei;
- din cererea de rambursare nr. 3/17.02.2015 se recupereaz cheltuieli afectate de neregul în suma
de 1.088.999,20 lei;
Sumele constatate neeligibile au fost incluse în urm toarele cereri de rambursare:


Cererea de rambursare nr. 2, înregistrat la OIPOSDRU în data de 21.10.2014, este de
758.560,20 lei, din care:.

– contribu ie din fonduri UE:

626.856,17 4 lei (100%)

– contribu ie public na ional :

0,00 lei (0,0%)

din care:
• buget de stat:

0,00 lei (100%)

• buget local:

0,00 lei

• alte surse publice:

0,00 lei

– contribu ie privat :

113.784,03 lei (15,00%)

– TVA (recuperabil , dup caz):

N/A

Valoarea contribu iei UE la CR2 este de 626.856,17 lei, ca urmare a deducerii prefinan rii în sum de 17.920 lei din
valoarea eligibil rambursabil din FSE, în suma de 644.776,17 lei
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Valoarea cheltuielii afectate de nereguli inclus în cererea de rambursare nr. 3, înregistrat la
OIPOSDRU cu nr. 1462/SVPF/17.02.2015, este de 1.088.999,20 lei, din care:

– contribu ie din fonduri UE:

925.649,32 lei (100%)

– contribu ie public na ional :

0,00 lei (0,0%)

din care:
• buget de stat:

0,00 lei (100%)

• buget local:

0,00 lei

• alte surse publice:

0,00 lei

– contribu ie privat :

163.349,88 lei (15,00%)

– TVA (recuperabil , dup caz):

N/A

11. Cuantumul crean ei bugetare rezultate din nereguli
Valoarea crean ei bugetare rezultate din nereguli este de 1.570.425,49 lei, din care:
– contribu ie din fonduri UE:

1.570.425,49 lei;

– contribu ie public na ional de la bugetul de stat:

0,00 lei;

– TVA ( recuperabil , dup caz)

12. Debitor
a) Denumirea: Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Academia Român
b) Sediul: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti
c) Cod fiscal: 4267150
d) Domiciliul fiscal: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti
e) Reprezentatul legal: C t lin Zamfir – Director
12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului
Aspectele cuprinse în suspiciunile de neregul înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr.
OI/3298/SJCSN/02.06.2014 i OI/3467/SJCSN/05.06.2014, transmise la AMPOSDRU ca
suspiciune de fraud înregistrat la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/4133/SJCSN/11.06.2014, prin
care au fost semnalate posibile abateri în implementarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086
cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale" finan at prin FSE, al
c rui beneficiar este Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Academia Român .

12.2. Temeiul de drept
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Prevederile art.1 alin.(1), (2) i (3), art.4, art.6 alin.(18), art.8 alin.(1) i (2), art.10 alin.(1) şi
art.14 din Contractul de finan are POSDRU/159/1.5/S/141086, înregistrat la OIPOSDRU cu nr.
OI/2341/D/07.04.2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu urm toarele
prevederi:
 art.2 alin.(1) lit. a), art. 2 alin.(5), art. 3 alin.(2) i (3), art.6, art.17 i art.33 din Ordonan a
de Urgen
a Guvernului nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sanc ionarea
neregulilor ap rute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
na ionale aferente acestora, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
 art. 2*) din ORDONAN A nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicat , privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv ( Text în vigoare începând cu data de 11
noiembrie 2011);
 Ghidului Solicitantului – Condiții Generale 2013, cap. 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor;
 art.3 alin.(1) din Ordinului comun MMFES/MFP nr.1117/2117/2010 pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile pentru opera iuni finan ate prin
POSDRU”;
 art.2 alin.(1) din Hot rârea Nr. 759 din 11 iulie 2007, privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
 art.1270 alin.(1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 Republicat , privind Codul civil (text
în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013);
 art. 168, paragraful 7 din Legea Educației nr. 1/2011 (actualizat
03.04.2014);

i completat la data de

 art. 8.1 din Instrucțiunea AMPOSDR nr. 103/18.03.2015.

13. Crean a bugetar în sarcina debitorului
Debitorul: Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii – Academia Român datoreaz autorit ii cu
competen e în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 1.570.425,49 lei, dup cum
urmeaz :
a) aferent bugetului Uniunii Europene:
b) aferent bugetului de stat:

1.570.425,49 lei
0,00 lei

14. Termen de plat
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 66/2011,
scaden a crean ei bugetar stabilit prin prezentul titlu de crean este la 30 de zile de la data
comunic rii prezentului titlu de crean .
Neplata crean ei bugetare, conform termenului stabilit, atrage dobânda şi recuperarea acesteia
conform prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 66/2011.
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15. Cont bancar de recuperare
Contul bancar al autorit ii cu competen e în gestionarea fondurilor europene în care urmeaz s se
recupereze debitul este IBAN RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Public a Municipiului Bucureşti, Adresa: Splaiul Unirii nr. 6 – 8,
Sector 4, Bucureşti, România. Cod fiscal MFE-AMPOSDRU: 20897750.
În conformitate cu prevederile art.21 alin.(20) din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 66/2011,
prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a crean elor bugetare constituie
titlu de crean .
În temeiul art.43 lit. a) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.66/2011, prezentul proces-verbal
de constatare a neregulilor şi de stabilire a crean elor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de
neplat în termenul prev zut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.
Împotriva m surilor dispuse prin prezentul titlu de crean se poate formula contesta ie ce se
depune, sub sanc iunea dec derii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la
autoritatea public emitent a titlului de crean .
Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a crean elor bugetare a fost
întocmit în 5 (cinci) exemplare originale.
Echipa de control:

Semn tura

Doamna Ada Darie, Ofi er de nereguli

…………..

Doamna Gabriela Bog an, Ofi er de control

…………..

Persoan stabilit pentru desemnarea debitorului
D-na Ana Dragnea Ofi er urm rire debite

…………..

Avizat:
Domnul Dinu Valentin, Şef Serviciu Juridic, Constare şi Stabilire Nereguli

…………..
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