
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 687/13.12.2021 

cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru studenții înmatriculați la 

programul de studii universitare de masterat didactic, Facultatea de Economie Teoretică și 

Aplicată 

 

Având în vedere propunerea Facultății de Economie Teoretică și Aplicată privind aprobarea 

repartizării fondului de burse acordate studenților înmatriculați la programul de studii 

universitare de masterat didactic, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, 

Având în vedere Ordinul 5323/2021 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții 

masteranzi înmatriculați la programele de studii de master didactic, cu finanțare de la bugetul 

de stat, la forma de învățământ cu frecvență din instituțiile de învățământ superior de stat, 

pentru cifra de școlarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, prin hotărâre a 

Guvernului, 

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 repartizarea fondului de burse pentru studenții înmatriculați la programul de 

studii universitare de masterat didactic, în valoare de 31.455 lei, sursa de finanțare bugetul de 

stat, pentru Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu luna octombrie 2021 cuantumul unei burse va fi în valoare de 2.097 

lei/luna, egal cu salariul net al unui profesor debutant și se va acorda pe toată durata anului 

universitar (12 luni).  

Art. 3. Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților și Facultatea de Economie 

Teoretică și Aplicată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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 


