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                                        Hotărârea nr. 133/16.04.2020 

 cu privire la aprobarea a acordării burselor din venituri proprii  

 

 

Având în vedere nota Biroului Burse și alte drepturi financiare ale studenților prin care se 

propune plata burselor din venituri proprii pentru studenții din Republica Moldova, cei de 

origine română din afara granițelor țării, cetațenii români cu domiciliul în străinătate precum 

și cetățenii străini bursieri ai statului român, de la programele de licență și masterat organizate 

la forma de învățământ cu frecvență și care ocupă locuri cu finanțare de la buget, cuantumul 

bursei reprezentând diferența dintre bursa de performanță pentru rezultate deosebite la 

învățătură și cuantumul bursei pe care aceștia o primesc în conformitate cu art. 12 din 

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la 

învățământul cu frecvență în anul universitar 2019 – 2020, 

Având în vedere dispozițiile art. 4(3) din Metodologia privind acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 

2019 – 2020, 

 În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă plata burselor din venituri proprii pentru 17 studenți din Republica 

Moldova, cei de origine română din afara granițelor țării, cetațenii români cu domiciliul în 

străinătate precum și cetățenii străini bursieri ai statului român, de la programele de licență și 

masterat organizate la forma de învățământ cu frecvență și care ocupă locuri cu finanțare de la 

buget. Cuantumul bursei reprezintă diferența dintre bursa de performanță pentru rezultate 

deosebite la învățătură și cuantumul bursei pe care aceștia o primesc în conformitate cu art. 12 

din Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții 

de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2019 – 2020. 
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Art. 2 Suma totală alocată pentru plata burselor menționate la art. 1 este de 60.000 lei (sursa de 

finanțare 504601 art. 59.01). 

Art. 3 Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR         

                                                                                                         

 

                                                                                                                                     

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


