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Hotărârea nr. 286/26.09.2017 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind tipurile de taxe percepute 

în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2017-2018 

 

Având în vedere referatul consilierului rectorului pentru probleme studențești privind 

propunerea de modificare și completare a dispozițiilor art. 51 din Metodologia privind privind 

tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucureşti , în anul universitar 

2017-2018, 

Având în vedere Metodologia privind privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii 

Economice din Bucureşti aprobată prin Hotărârea nr. 77/28.06.2017 a Senatului ASE și 

modificată prin Hotărârea nr. 91/17.07.2017 a Senatului ASE,  

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 modificării și completării 

art. 51 din Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, astfel: 

-„a) la nivel de universitate se acordă 30 de locuri pentru studenţii de la programele de studii 

universitare de licenţă şi masterat, reprezentând cazuri sociale, care să desfășoare activități în 

cadrul universități si să primească burse semestriale din venituri proprii care să le permită 

plata taxei de şcolarizare;” 

-„c) la nivel de universitate se acordă 50 de locuri pentru studenţii dornici să se implice în 

activităţi în interesul Academiei de Studii Economice, urmând a se încheia cu fiecare dintre ei 

contracte de voluntariat (20 de astfel de contracte, pentru studenții de la programele de licenţă 

sau de la programele de masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, care 

beneficiază de finanţare de la buget) sau contracte de acordare bursă din venituri proprii (30 

de astfel de contracte), după caz.” 

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

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


