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Hotărârea nr. 20/10.02.2016
cu privire la aprobarea
cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucureşti,
pentru semestrul II al anului universitar 2015-2016
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 08/03.02.2016 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pentru semestrul II al anului universitar 2015-2016;
Conform art. 213 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a
prevederile Anexei 2 din HG nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la HG nr. 445/1997
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, precum și a art. 39 și a art. 72 lit. s)
din Carta ASE;
Având în vedere Declarația Domnului Prof. univ. dr. Pavel Năstase nr. 1/22.01.2016 de suspendare din
funcția de Președinte al Senatului ASE și Actul de delegare nr. 2/22.01.2016 prin care Doamna Prof.
univ. dr. Mariana Nicolae este împuternicită să exercite interimar funcția de Președinte Senat pentru
perioada 22.01.2016 – 05.03.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște
Art. 1. Aprobarea cuantumului burselor studenţeşti pentru semestrul al II-lea, anul universitar 20152016, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tipul bursei
Bursa”Mihail Manoilescu”
Bursa pentru performanţe deosebite în activitatea
organizatorică
Bursa pentru performanţe deosebite în activitatea de
cercetare ştiinţifică
Bursa de performanţă
Bursa de merit
Bursa de studiu
Bursa socială
Ajutor social ocazional
Bursa studenţi licență străini
Bursa masteranzi străini
Bursa doctoranzi români, anul I de studiu
Bursa doctoranzi români, anul II de studiu
Bursa doctoranzi români, anul III de studiu

Cuantumul bursei (lei/lună)
1000
800
800
720
555
420
360
360
echivalentul în lei a sumei de 65 euro
echivalentul în lei a sumei de 75 euro
1050
1050
1220

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte interimar Senat,
Prof. univ. dr. Mariana NICOLAE
Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA

