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Hotărârea nr. 568/11.11.2020 

cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în 

cadrul Directiei Tehnologia Informatiei si Comunicatii 

Având în vedere propunerea Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților privind 

desfășurarea de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Directiei Tehnologia 

Infortmatiei si Comunicatii, 

Avand in vedere art. 51 din Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii 

Economice din București 2020-2021,  

Avand in vedere  procedura de selecție a studenților care doresc să desfășoare activități administrative 

în cadrul Direcției T.I.C.,  

Având în vedere cele decise în şedinţa Consiliului de Administraţie din data 11.11..2020, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă plata burselor speciale lunare pentru studenții care au fost selectați să desfășoare 

activități în cadrul Direcției TIC, în anul universitar 2020-2021, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta decizie. 

Art. 2. Se aprobă alocarea unor burse speciale, plătite din fondurile proprii ale A.S.E., 

studenților care se implică în activitățile din cadrul Directiei TIC. 

Art. 3. Valoarea totala a burselor acordate este de 38.900 lei. 

 Art. 4 Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, Directia TIC vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

                                               Prorector, 

                                                                               Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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ANEXA la hotărârea 

.................................................... 

 

Nr.crt. Nume Prenume Facultate/An  

Cuantum bursa 

lei/luna Tip bursa 

1 

LESCAIE EMANUEL 

MARIAN EAM/2 LIC 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

2 AMARII EUSEBIU GEORGE CSIE/3 LIC 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

3 

TIBREA MARCU HORATIU 

GABRIEL CSIE/2 M 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

4 DRAGOMIRESCU MIHAI 

MAN/ 3 

LIC 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

5 DRAGOMIR STEFAN MAN/1 LIC 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

6 

BALASZFI ANDREI 

COSMIN MK/3 LIC 1000 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

7 

GHERA MADALIN 

CRISTIAN CSIE/ 1 M 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

8 DARII VALERIA CSIE/3 LIC 600 lei/luna 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. c) 

9 MEZOK IONELA LUCICA CSIE/1 M 

2500 

lei/semestru 

bursa din venituri proprii 

cf.Metodologie taxe art.51, alin. a) 

 

 

 


