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Hotărârea nr. 52/08.03.2017 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare a cuntumului burselor acordate studenţilor, pentru 

semestrul II al anului universitar 2016-2017  

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, 

Având în vedere Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social 

pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2016-2017, 

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

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a cuntumului burselor 

acordate studenţilor, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Prorector, 

                                                                                         Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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                                                                                                   Anexa 1 HCA 52/08.03.2017 

 

Tipul bursei Cunatumul 

bursei 

Bursă socială 580 lei 

Bursă pentru ajutor social ocazional 580 lei 

Bursă de merit 700 lei 

Bursă de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură 1000 lei 

Bursă de performanţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică 1400 lei 

Bursă de performanţă pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi 

sportive 

1400 lei 

Bursă de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare 800 lei 

Bursă de excelenţă pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală 800 lei 

Bursă de excelenţă „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de 

cercetare ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă 

1000 lei 

 

 

 


