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Hotărârea nr. 514/08.10.2021 

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

cadrul compartimentelor din structura universității  

Având în vedere solicitările primite din partea facultăților și compartimentelor din structura 

universității precum și propunerea privind desfășurarea de către studenți a unor activități în 

interesul ASE, 

Având in vedere art. 51 din Metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii 

Economice din Bucureşti în anul universitar 2021-2022 și art. 34 din Regulamentul privind 

reprezentarea și activitatea socială a studenților,  

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 desfășurarea de către studenții menționați în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, conform listei anexate, a unor activități în cadrul 

compartimentelor din structura universității, în perioada 01.10.2021-30.05.2022. 

Art.2. Se aprobă lista facultăților și compartimentelor în cadrul cărora să fie selectați 

studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2021 – 31.05.2022 în activități în 

interesul Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, conform listei anexate. 

Art.3. Cuantumul bursei pentru activitățile desfășurate de către studenți în cadrul 

facultăților și compartimentelor din structura universității va fi de 750 lei/lună, respectiv 

1.400 lei/lună pentru studenții-doctoranzi. 

Art. 4.  Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, facultățile și compartimentele 

din structura universității unde vor desfășura activități studenții vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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