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Anexa la HS nr. 146/04.09.2020 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
 

METODOLOGIE 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN SOCIAL 
PENTRU STUDENŢII DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr. 3392 / 2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a 
altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu 
frecvență, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017, 
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 și Ordinul Ministrului Educației 
Naționale nr. 5076/28.09.2017.  

 

Art. 1 (1) Beneficiază de bursă (de excelenţă, de performanţă, de merit, socială şi socială ocazională) 
studenţii integralişti de la programele de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ 
cu frecvenţă, care beneficiază de finanţare de la buget. 

 (2) Bursele de merit şi de performanţă li se acordă studenţilor integralişti pe baza rezultatelor 
profesionale, după cum urmează: 

a) pentru semestrul I al anului I de studiu de la programele de licenţă şi masterat, pe baza 
rezultatelor obţinute la concursul de admitere; 

b) pentru semestrul I al celorlalţi ani de studiu, pe baza rezultatelor anului universitar 
precedent; 

c) pentru semestrul II, pe baza rezultatelor de la finalul semestrului I al anului universitar 
curent. 

(3) Rezultatele profesionale se evaluează pe baza mediei ponderate care se obţine prin 
ponderarea notei de la fiecare disciplină cu numărul de credite de studii aferente. Notele, 
respectiv creditele de studii obținute la disciplinele facultative, nu se iau în considerare la 
acordarea burselor. 

(4) În caz de balotaj se folosesc criteriile de la ierarhizarea buget-taxă. Comisia de acordare a 
burselor constituită la nivelul fiecărei facultăţi poate stabili criterii suplimentare pentru 
departajarea studenţilor aflaţi în balotaj. 

(5) Pentru acordarea burselor pe semestrul I din anul I de studii, în cazul în care sunt mai mulţi 
studenţi cu aceeaşi medie, pentru departajare se vor folosi următoarele criterii de departajare, 
în funcție de programul de studii pentru care se acordă bursele (media de la examenul de 
bacalaureat/examenul de licenţă, media anilor de studiu de liceu/media anilor de studii 
universitare de licenţă, nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română de la 
examenul de bacalaureat pentru programele de licenţă), iar în cazul în care departajarea nu 
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este posibilă astfel, se vor folosi criterii stabilite de comisia de acordare a burselor constituită 
la nivelul fiecărei facultăţi. 

Art. 2  (1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse sociale și 
burse sociale ocazionale. 

(2) Bursele sociale li se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 
de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la 
forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente prezentate în original sau legalizate că 
se încadrează în următoarele categorii: 

a) studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în 
următoarea ordine de priorităţi: 

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament 
familial care nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 
universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august) un 
venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie; 

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 
semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv 
iunie, iulie și august) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul 
de bază minim net pe economie. 

b) studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale 
vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a 
burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de 
stat, învățământ cu frecvență şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de 
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 
din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză 
chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular.  

c) studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 
universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august), un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază 
minim net pe economie; 

(3) Ordinea de prioritate este cea menţionată la aliniatul precedent. 

(4) Studenţii care solicită bursă socială trebuie să depună online, în termenele prevăzute în 
Calendarul Studentului, la adresa de email a secretariatului facultății (Anexa 3), un dosar care 
să conțină copii ale următoarelor documente: 

a. cerere tip; 

b. documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 
alin. (2): 
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b.1. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. 
În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe 
proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru. 

b.2. pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii 
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de 
anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația 
exactă a familiei acestuia. Studentul are obligaţia să realizeze toate diligențele pentru 
aducerea documentului. În caz contrar, studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să 
restituie sumele încasate. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții 
studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. 

b.3. copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea 
privind darea în plasament, dacă este cazul.  

b.4. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să 
se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și 
care se regăsește în lista de la art. 2, alin. (2), lit. b). 

c. copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei, dacă este cazul. 

În cazuri de excepţie, studentul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să 
rezulte că venitul lunar net mediu al său sau pe membru de familie, după caz, nu depășește 
cuantumul salariului de bază minim net pe economie. Studentul are obligaţia ca, în termen de 
30 de zile de la data  începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de email 
a secretariatului facultății documentul doveditor de la Agenția Națională de Administrare 
Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde 
dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate. 

(5) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la 
împlinirea vârstei de 26 de ani luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija 
acestora, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului (soț/soție, copii dacă este 
cazul), ținând cont de: 

a. veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, 
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de 
invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile 
de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

c. venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d. alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația 
de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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e. alocațiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

f. veniturile obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația 
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare; 

g. ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, 
bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe 
nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu 
excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv 
indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea 
copilului bolnav; 

h. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin 
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor 
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice; 

i. drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, 
studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine 
publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și 
soldaților concentrați sau mobilizați; 

j. orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 
aprobată de Legea 182/2016; 

k. orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; 

l. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin 
raportarea acestora la 12. 

(6) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va 
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora, și al persoanelor pe care le au în 
grijă, precum copii, soție etc., în conformitate prevederile legale în vigoare. 

(7) În vederea dovedirii veniturilor obţinute se vor depune online, după caz, fără ca 
enumerarea să fie limitativă, copii ale următoarele documente: 

a. adeverinţă de salariat pe care să fie specificat salariul net pentru fiecare dintre cele 3 
luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, decembrie, 
ianuarie respectiv iunie, iulie și august), în cazul veniturilor obținute din salarii sau 
asimilate salariilor, pentru toți membri familiei care au un loc de muncă; 

b. cupon de pensie pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului 
universitar (lunile noiembrie, decembrie, ianuarie respectiv iunie, iulie și august), în 
cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.); 

c. cupon de şomaj, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului 
universitar (lunile noiembrie, decembrie, ianuarie respectiv iunie, iulie și august), în 
cazul veniturilor din alocaţia de şomaj; 

d. hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare; 
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e. adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole, pentru toți membri majori; 
f. adeverinţă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală în cazul veniturilor 

rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor, pentru toți 
membrii majori; 

g. adeverinţă eliberată de şcoală/liceu/universitate care să ateste calitatea de elev/student 
a fraţilor solicitantului, dacă este cazul; 

h. extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi. 

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în 
România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente 
celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau 
declarație pe proprie răspundere. Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data 
începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de email a secretariatului 
facultății copia documentului doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau 
echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă 
şi va trebui să restituie sumele încasate. 

Pentru membrii majori ai familiei solicitantului, inclusiv studentul, care nu realizează venituri 
de niciun fel, se va trimite declaraţie pe proprie răspundere care să specifice acest lucru. 

(8) Pot beneficia de bursă socială şi studenţii de la programele de studii organizate la forma 
de învăţământ cu frecvenţă finanţaţi prin taxe de şcolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. 
(1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, dar numai în cazul 
în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele 
de copii sau din plasament familial. 

(9) Cuantumul bursei sociale se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de 
CNFIS, ținând cont de faptul că aceasta trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și 
cazare. 

(10) Cuantumul burselor sociale se stabilește, prin hotărâre a Senatului Universității, la 
propunerea Consiliului de Administrație, în limita fondurilor disponibile și nevoilor 
identificate la nivelul comunității studențești, cu respectarea prevederilor alin. (9). 

(11) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de 
următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă:  

a. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care li se 
poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a 
dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere 
socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii 
pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie 
mai mare decât salariul de bază minim net pe economie. Această categorie de bursă se 
poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar; 

b. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât 
salariul de bază minim net pe economie, și constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie 
şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o 
singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut. 
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c. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul 
unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înțelege soţ, soţie, 
copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu 
realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură 
dată în cursul anului universitar. 

(12) Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul Universității, la 
propunerea Consiliului de Administrație, și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al 
bursei sociale. 

(13) În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea 
unei burse sociale sau a unei burse sociale ocazionale, Academia de Studii Economice din 
București (ASE București) va sesiza organele de anchetă competente și va proceda la 
sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei. 

Art. 3 Bursele de merit li se acordă studenţilor integralişti de la programele de studii universitare 
de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă care ocupă locuri cu 
finanţare de la buget, în funcţie de media ponderată obţinută, după cum urmează: 

a. pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului 
universitar precedent sau punctajul obţinut la concursul de admitere în ASE București 
(pentru anul I de la programele de licenţă şi masterat); 

b. pentru semestrul al II-lea sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale 
semestrului I din anul universitar curent. 

Art. 4  (1) Bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură se acordă unui 
procent de 3% din numărul total al studenţilor de la programele de licenţă şi masterat, 
organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă și care ocupă locuri cu finanţare de la buget, 
în ordinea mediilor, proporţional pe fiecare an, luându-se în considerare rezultatele 
profesionale exprimate prin media ponderată cu punctele de credit ale notelor obţinute, după 
cum urmează:  

a. pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului 
universitar precedent; 

b. pentru semestrul al II-lea sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale 
semestrului I din anul universitar curent. 

(2) Studenţii anului I la programele de licenţă şi masterat vor primi bursă de performanță 
pentru rezultate deosebite la învățătură în semestrul I, pe baza mediei obţinute la concursul de 
admitere. 

(3) Studenții din Republica Moldova, cei de origine română din afara granițelor țării, cetățenii 
români cu domiciliul în străinătate precum și cetățenii străini bursieri ai statului român, de la 
programele de licență și masterat organizate la forma de învățământ cu frecvență și care ocupă 
locuri cu finanțare de la buget pot primi o bursă din venituri proprii, bursa având un cuantum 
egal cu diferența dintre bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și 
cuantumul bursei pe care aceștia o primesc în conformitate cu art. 12 din prezenta 
metodologie, dacă îndeplinesc condițiile de performanță la învățătură menționate la alin. (1). 
Acest tip de bursă se acordă pe perioada în care studentul beneficiază de bursa menționată la 
art. 12 din prezenta metodologie. 
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Art. 5  (1) În afară de bursele de performanță prevăzute la art. 4, se acordă burse de performanţă 
(câte două burse pe facultate) prin concurs, pentru un an universitar, pentru studenții de la 
programele de licenţă, anii II şi III de studiu, sau de la programele de masterat astfel:  

a. o bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică;  

b. o bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, 
organizatorice şi sportive. 

(2) În cazul în care nu există solicitări din partea studenților pentru una dintre bursele 
prevăzute la alin. (1), dar există mai multe cereri pentru cealaltă, se mărește la două numărul 
acestora din urmă; în cazul în care nu există nicio cerere pentru niciuna din bursele prevăzute 
la alin. (1), sumele aferente acestora se redistribuie pentru mărirea numărului de beneficiari 
de burse de merit, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 3. 

(3) Bursa de performanţă se acordă pe baza punctajului cel mai mare, obținut  de candidat 
conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 1(a) şi Anexa 1(b)). 
Studenţii care doresc să aplice pentru bursele prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să fie 
integralişti, cu media generală a anilor de studii minimum 9,00 (studenţii anului I de la 
programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 9,00), iar studenții care 
doresc să aplice pentru bursele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie integralişti, cu media 
generală a anilor de studii minimum 8,00 (studenţii anului I de la programele de masterat 
trebuie să aibă media de admitere minimum 8,00). Studenții care doresc să aplice pentru aceste 
burse trebuie să depună online, la adresa de email a secretariatului facultății, un dosar care să 
cuprindă copii ale următoarelor documente: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare, 
CV, alte documente (situaţia şcolară, copie diplomă, copie supliment la diplomă, recomandări 
din partea organizaţiilor studenţeşti etc.).  

(4) Dacă la finele semestrului I, criteriile de performanţă care au stat la baza acordării bursei 
de performanță nu mai sunt îndeplinite de către beneficiarul acesteia (inclusiv condiţia să fie 
integralist, şi să fi obținut în primul semestru al anului universitar în curs media minimum 
8.00 pentru  bursa de performanță pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, 
organizatorice şi sportive respectiv 9,00 pentru bursa de performanță pentru rezultate 
deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică), acestuia i se retrage bursa. Bursa 
disponibilizată urmează a fi scoasă la concurs, fiindu-i acordată altui student care întruneşte 
criteriile specifice de acordare a acestei burse. Termenele în care se depun aplicaţiile pentru 
această bursă şi criteriile specifice de acordare vor fi comunicate de către comisia fiecărei 
facultăţi, în baza prezentei metodologii. 

Art. 6 (1) În afară de bursele de performanță prevăzute la art. 4 și art. 5, se acordă burse de 
performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București, pentru 
un an universitar, pentru studenții integraliști de la programele de licenţă și masterat, 
organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, care beneficiază de finanţare de la buget și 
care dovedesc sau pentru care se dovedește cu documente emise, eliberate sau încheiate cu 
ASE București, aflate în perioada de valabilitate, că desfășoară activități în folosul 
universității. 

(2) Dacă pe parcursul semestrului I, la finele acestuia, pe parcursul celui de-al II-lea semestru 
sau pe parcursul vacanței de vară studentul încetează a mai fi implicat în activitățile 
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extracurriculare din cadrul ASE București, acestuia i se retrage bursa de performanță pentru 
implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București. În urma retragerii bursei de 
performanță menționată la alin. (1) el va putea beneficia de bursă de merit, de bursă de 
performanță pentru rezutatele deosebite la învățătură, de bursă de performanță pentru rezultate 
deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică sau de bursă de performanță pentru rezultate 
deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi sportive, în funcție de rezultatele la 
învățătură și de criteriile de performanță care stau la baza acordării bursei. 

(3) Dacă la finele semestrului I sau la finele semestrului II studentul beneficiar de bursă de 
performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare nu este integralist, acestuia i se 
retrage bursa. De asemenea, dacă în semestrul al II-lea studentul beneficiar de bursă de 
performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare trece la forma de învăţământ cu 
taxă el nu va mai putea beneficia de acest tip de bursă. 

(4) La momentul acordării bursei de performanţă pentru implicarea în activități 
extracurriculare, studenții au obligația de a completa o declarație pe proprie răspundere că nu 
se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul că se află în relaţii de soţi, afini şi rude până 
la gradul al III-lea inclusiv, cu persoane cu poziţie de conducere, control, autoritate sau 
evaluare instituţională, precum şi cu persoane cu funcţii de execuţie, care îsi desfăşoară 
activitatea în structura organizatorică la care a fost repartizat.  

Art. 7 (1) În limita fondurilor proprii disponibile, ASE Bucureşti poate acorda studenţilor de la 
programele de licenţă, anii II şi III de studiu, şi de la programele de masterat burse de 
excelenţă pentru merite deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice etc.), după 
cum urmează: 

a. Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare 
ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă; 

b. 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală; 

c. 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare. 

(2) Studenţii de la programele de licenţă şi masterat, care doresc să aplice pentru aceste burse, 
trebuie să fie integralişti, cu media ponderată generală a anilor de studiu minimum 8,00, în 
cazul burselor pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică, culturală şi sportivă, 
respectiv minimum 9,00 pentru Bursa „Mihail Manoilescu” şi pentru cele de cercetare. 
Studenţii anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 
8,00, în cazul burselor pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală, 
respectiv minimum 9,00 pentru Bursa „Mihail Manoilescu” şi pentru cele de cercetare. 
Aceştia vor depune online la adresa diana.barolescu@ase.ro un dosar care să cuprindă copii 
ale următoarelor documente: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare, CV, alte 
documente (situaţia şcolară, copie diplomă, copie supliment la diplomă, recomandări din 
partea organizaţiilor studenţeşti etc.). Stabilirea beneficiarilor acestor categorii de burse se 
face de către o comisie numită prin Decizie a Rectorului Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, pe baza criteriilor specifice prevăzute în Anexele 2(a), 2(b) și 2(c).  

(3) Bursa de excelenţă se acordă pentru o perioadă de 12 luni. Studenţii care au primit un tip 
de bursă de excelenţă nu mai pot beneficia de un alt tip de bursă de excelenţă. 
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(4) Studenţii plecaţi, în anul universitar curent, cu burse în străinătate în cadrul programelor 
de mobilitate ale facultăţilor, nu pot beneficia de bursă de excelenţă. 

(5) Bursa de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare li se acordă 
studenţilor de la programele de licenţă şi masterat care au obţinut rezultate în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, pe baza punctajului cel mai mare, obţinut de candidat conform grilei de 
punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 5).  

(6) Bursele de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare se vor acorda, în 
anul universitar 2020 - 2021, pentru fiecare ciclu după cum urmează: 

a. 11 burse pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii de licenţă; 

b. 11 burse pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii de masterat. 

Nu pot beneficia de bursă de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare 
mai mulţi studenţi de la aceeaşi facultate și din același ciclu de studiu, cu excepţia cazului 
când nu există candidaţi din partea uneia sau mai multor facultăţi. 

(7) Bursa de excelenţă se păstrează şi în semestrul al II-lea, cu condiţia îndeplinirii 
prevederilor art. 7 alin.(2), inclusiv condiţia ca studentul să fie integralist, cu media ponderată 
a primului al anului universitar în curs minimum 8,00, în cazul burselor de excelență pentru 
performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală, respectiv minimum 9,00 
pentru Bursa „Mihail Manoilescu” şi pentru cele de cercetare. Dacă la începutul semestrului 
al II-lea al anului universitar curent beneficiarii acestor burse nu mai îndeplinesc condiţiile, 
se va proceda la încetarea plăţii burselor. Bursa de excelenţă se păstrează şi pe perioada 
vacanţei de vară cu condiţia ca, la sfârşitul semestrului al II-lea, după finalizarea sesiunii de 
reprogramare, studentul să fie integralist, cu media ponderată minimum 8,00, în cazul burselor 
pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală, respectiv minimum 
9,00 pentru Bursa „Mihail Manoilescu” şi pentru cele de cercetare, luând în calcul şi semestrul 
II al anului universitar în curs. 

Art. 8 (1) Cuantumurile burselor și ale altor forme de sprijin material acordate din fondurile de la 
bugetul de stat și cuantumurile burselor de excelență acordate din venituri proprii sunt 
aprobate semestrial prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului de Administrație, în 
conformitate cu plafoanele alocate de ministerul de resort, ca urmare a consultării cu 
reprezentanții studenților, inclusiv cu organizațiile studențești reprezentative la nivel de 
universitate.  

(2) Cuantumul unei burse de performanţă este mai mare decât cuantumul unei burse de merit. 
Cuantumul unei bursei de merit este mai mare decât cuantumul unei burse sociale.   

Art. 9  Beneficiarii burselor de performanţă şi excelenţă pentru performanţe deosebite în activitatea 
de cercetare ştiinţifică au obligaţia ca în anul universitar în care beneficiază de bursă să opteze: 

(1) fie pentru îndeplinirea indicatorului de performanţă la nivel de student, care constă în 
publicarea a minimum două articole în reviste de specialitate; 

(2) fie pentru realizarea de activităţi în cadrul Direcţiei pentru Managementul Cercetării şi 
Inovării (DMCI) sau în cadrul facultăţii care i-a acordat bursa. Modul de realizare a 
activităţilor sau a indicatorilor este prezentat în cele ce urmează: 
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a. să desfăşoare activităţi de cercetare împreună cu tutorele, activități care trebuie să se 
concretizeze în publicarea a minimum două articole în reviste de specialitate, în anul 
universitar în care beneficiază de bursă de performanţă /excelenţă. Beneficiarii bursei vor 
depune la Direcţia pentru Managementul Cercetării şi Inovării copia articolelor publicate, 
cu indicarea revistei în care s-a făcut publicarea, cel târziu la data încheierii anului 
universitar. 

b. să desfăşoare activităţi 5 ore/săptămână, în cadrul Direcţiei pentru Managementul 
Cercetării şi Inovării, contribuind la realizarea activităţilor specifice acestei direcţii 
(diseminarea call-urilor pentru proiecte de cercetare, actualizarea site-ului, a bazei de date 
etc.). Semestrial, beneficiarii burselor de performanţă/excelenţă pentru rezultate deosebite 
în activitatea de cercetare ştiinţifică vor elabora rapoarte de activitate, pe care le vor 
depune spre avizare la Direcţia pentru Managementul Cercetării şi Inovării. 

c. să desfăşoare activităţi 5 ore/săptămână, în cadrul facultăţii, contribuind la realizarea 
activităţilor din centrele de cercetare şi şcoala doctorală. Semestrial, beneficiarii burselor 
de performanţă/excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică 
vor elabora rapoarte de activitate, pe care le vor depune spre avizare la Decanat şi se vor 
înainta la Direcţia pentru Managementul Cercetării şi Inovării. 

Art. 10 (1) În cazul în care, pe parcursul unui semestru, studenţii beneficiază de burse şi solicită 
retragerea de la cursurile universitare sau sunt exmatriculaţi, sunt obligaţi să restituie sumele 
încasate. 

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică studenţilor exmatriculaţi în urma decesului studentului. 

Art. 11 Li se pot acorda, din fonduri proprii, şi alte burse speciale studenţilor care desfăşoară 
activităţi în interesul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cuantumul acestora se 
stabileşte de către Biroul Consiliului de Administraţie al A.S.E. 

Art. 12 (1) Conform prevederilor legale, cetăţenii străini, potenţiali beneficiari ai burselor de studiu 
din învăţământul universitar, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, care studiază la 
instituţii şi unităţi de învăţământ din România, se încadrează în următoarele categorii: 

a. cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând spaţiului 
economic european şi ai Confederaţiei Elveţiene; 

b. cetăţenii din Republica Moldova şi cei de etnie română din ţările învecinate 
(Albania, Ucraina, Macedonia); 

c. cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; 

d. cetăţenii străini, care studiază în România în baza reglementărilor în vigoare 
aprobate de ministerul de resort. 

(2) Conform H. G. nr. 844 din 13 august 2008 privind acordarea burselor pentru elevii, 
studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, 
pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate; precum şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român care 
studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România bursele se acordă doar de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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(3) Bursa lunară de studii pentru studenţii de la programele de licenţă și masterat menționați 
la alin. (1) se stabileşte corespunzător reglementărilor legale în vigoare. 

(4) Bursa de studii pentru studenţii de la programele de licenţă şi masterat menționați la alin. 
(1), se acordă pe perioada semestrelor, practicii, sesiunilor de examene, inclusiv pe perioada 
de pregătire şi susţinere a examenului de finalizare a studiilor. Bursa de studii în cauză nu se 
acordă pe perioada vacanţei de vară. 

Art. 13 Conform anexei 1, pct. 5 din H.G. 288/21 iunie 1993 privind şcolarizarea în România a 
cetățenilor din alte țări, bursa se acordă încă 30 de zile după finalizarea studiilor superioare, 
de doctorat sau de specializare postuniversitară cu durata de cel puţin un an. 

Art. 14 Bursele studenţilor din Republica Moldova, ale celor de origine etnică română din celelalte 
ţări, ale cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se suspendă, în cazul studenţilor 
reînmatriculaţi, pentru anul de învăţământ pe care îl repetă, urmând ca acestea să poată fi 
redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca 
numărul anilor pentru care se acordă bursă să nu depăşească durata ciclului academic.  

Art. 15   Bursele pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare de la buget, 
se vor acorda în baza reglementărilor stabilite de către ministerul de resort. 

Art. 16  (1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de 
învăţământ superior de către ministerul de resort, proporţional cu numărul total al studenților 
înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, fără taxă de studii, ciclurile de 
studii licență și master, în baza contractului instituțional pentru fondul de burse. 

(2) La nivelul facultăţii, bursele se acordă de către o Comisie compusă din Prodecanul de 
resort (preşedinte), secretarul şef al facultăţii şi un student membru al Consiliului Facultăţii. 
Comisia se constituie în baza unei decizii realizate la nivelul fiecărei facultăți. Comisia are 
obligaţia de a asigura un proces transparent şi de a evita orice conflict de interese. 

(3) Propunerea privind fondul de burse repartizat pe fiecare facultate precum şi cuantumul 
burselor pentru fiecare semestru al anului universitar curent se face de către Biroul Burse şi 
alte drepturi financiare ale studenţilor, pe baza fondurilor repartizate de către ministerul de 
resort cu această destinaţie, proporţional cu numărul studenţilor de la cursurile cu frecvenţă 
finanţate de la buget. Comisia de acordare a burselor la nivel de A.S.E., compusă din 
prorectorul responsabil cu relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, 
directorul economic, directorul Direcției Juridic și contencios administrativ, președintele 
Senatului Studenților și vicepreședintele responsabil cu activitățile sociale, secretarul șef, 
șeful Biroului Burse și alte drepturi financiare ale studenților, analizează propunerile făcute 
de către Biroul Burse şi alte drepturi financiare ale studenţilor şi le înaintează Consiliul de 
Administraţie al ASE București, spre aprobare.  

(4) Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul facultăţii va proceda la distribuirea 
fondului de burse alocat astfel: 

a. la alocarea fondului destinat burselor sociale se va ţine cont doar de veniturile 
studenţilor fără a se distribui pe ani şi programe de studiu; 

b. la distribuirea fondului de burse se vor lua în calcul sumele necesare pentru 
acordarea burselor de performanță pentru activități extracurriculare către studenții 
facultății, de la programele de licenţă şi masterat, organizate la forma de 
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învăţământ cu frecvenţă, integraliști, care beneficiază de finanţare de la buget și 
care dovedesc sau pentru care se dovedește cu documente emise, eliberate sau 
încheiate cu ASE București, aflate în perioada de valabilitate, că desfășoară 
activități în folosul universității; 

c. pentru anii I, II şi III program de licenţă şi anul II program de masterat, fondul de 
burse alocat burselor de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură şi 
burselor de merit se distribuie pe ani de studiu şi, în cadrul acestora, pe programe 
de studiu în conformitate cu ponderea studenţilor finanțați de la buget ai anului 
respectiv (sau programului de studiu) în numărul total de studenţi finanțați de la 
buget, la cursuri forma de învăţământ cu frecvenţă; 

d. pentru semestrul I al anului I la programele de masterat, fondul de burse alocat 
burselor de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură şi burselor de merit 
se distribuie în ordinea mediilor, fără a-l distribui pe programe de studiu, iar pentru 
semestrul al II-lea se distribuie pe ani de studiu şi, în cadrul acestora, pe programe 
de studiu în conformitate cu ponderea studenţilor finanțați de la buget ai anului 
respectiv (sau programului de studiu) în numărul total de studenţi finanțați de la 
buget, la cursuri forma de învăţământ cu frecvenţă; 

e. pentru semestrul I al anului I la programele de masterat, în cazul facultăţilor în 
care există mai multe tematici de concurs pentru examenul de admitere, 
programele de studiu ale facultăţii vor fi grupate în funcție de tematică. 
Distribuirea fondului de burse se va face pe aceste grupe, pe  baza unui algoritm 
similar cu cel folosit la art. 16, alin. 4, lit. b.  Repartizarea către studenţi a burselor 
se va face pe grupe de programe de studiu, exclusiv în funcție de media de 
admitere. 

Art. 17 (1) Un student nu poate primi cumulativ, în acelaşi an universitar, bursa de excelenţă și 
bursa de performanţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică sau o 
bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi 
sportive (poate primi cumulativ bursa de excelenţă şi bursa de merit, de performanță pentru 
pentru rezultate deosebite la învățătură, de performanță pentru implicarea în activități 
extracurriculare în cadrul ASE București sau socială). Bursa de performanță (pentru  
rezultate deosebite la învățătură, bursa de performanță pentru implicarea în activități 
extracurriculare, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică sau cea 
pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi sportive) și bursa de 
merit nu se cumulează, studentul care are dreptul de a beneficia de două sau mai multe dintre 
aceste burse, poate opta pentru o singură bursă, cea care are o valoare mai mare sau cea care 
se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Studentul care are dreptul de a 
beneficia atât de bursa de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare cât și 
de bursa de merit nu poate opta pentru una din cele două, ci va primi bursă de merit. 

 (2) Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru, de o singură categorie de bursă, 
cu excepţia burselor de excelenţă, burselor speciale (prevăzute la art. 11), burselor sociale, 
burselor pentru ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, de maternitate 
sau în caz de deces, prevăzute la art. 2 alin. (12)) care pot fi cumulate cu alte burse obținute 
de către student. 
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Art. 18  (1) Bursele, indiferent de categorie, se pot acorda pe toată durata anului universitar (12 luni), 
în condițiile prevăzute de prezenta metodologie și a finanțării alocate de MEN. 

(2) Bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, de merit şi bursele 
sociale li se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar inclusiv pe perioada 
vacanţelor din interiorul semestrului, precum și pe perioada vacanței de după semestrul 
didactic cu condiţia ca la finele semestrului parcurs să fie integralişti (în cazul semestrului 
II se ia în considerare situația de după finalizarea sesiunii de reprogramare a examenelor), 
iar în cazul burselor de performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învățătură 
și cele menționate la art. 6 alin. (1)) şi excelenţă să îndeplinească şi prevederile art. 5 alin. 
(3) respectiv art. 7 alin. (2) și (5),  respectiv să obţină media ponderată generală a anilor de 
studiu (incluzând şi semestrul I al anului universitar în curs, respectiv semestrul I și al II-lea 
al anului universitar în curs) minimum 8,00, în cazul burselor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. 
şi b) și la art. 7 alin. (1) lit. b), respectiv minimum 9,00 pentru bursele prevăzute la art. 5 
alin (1) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. a) și c). 

Art. 19  Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de 
master, care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului 
ciclu, li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de 
finalizare a studiilor cu condiţia ca la finele ultimului semestru parcurs, după finalizarea 
sesiunii de reprogramare a examenelor, să fie integralişti, iar în cazul burselor de 
performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învățătură și cele menționate la 
art. 6 alin. (1)) şi excelenţă să îndeplinească şi prevederile art. 5 alin. (3) respectiv art. 7 alin. 
(2) și (5), respectiv să obţină media ponderată generală a anilor de studiu (incluzând şi 
semestrul al II-lea al anului universitar în curs), minimum 8,00, în cazul burselor prevăzute 
la art. 5 alin. (1) lit. b) și la art. 7 alin. (1) lit. b), respectiv minimum 9,00 pentru bursele 
prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. a) și c). 

Art. 20  În cazul studenţilor beneficiari, în cursul anului universitar precedent sau în semestrul I al 
anului curent (după caz), ai burselor de studiu în străinătate, în cadrul programelor de 
mobilitate ale facultăţilor, media de bursă se calculează luând în considerare notele şi 
creditele de studii aferente disciplinelor înscrise în foaia matricolă în baza căreia s-a făcut 
echivalarea. Aceşti studenţi vor trebui să prezinte situaţia şcolară obţinută la universitatea 
unde au efectuat studiile până la începerea anului universitar curent. În cazul în care 
echivalarea notelor nu se face în termenele stabilite pentru acordarea burselor, studenţii 
integralişti, beneficiari în cursul anului universitar precedent sau în semestrul I al anului 
curent (după caz), ai burselor de studiu în străinătate, vor putea obţine numai bursă de merit.  

Art. 21  Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o perioadă 
egală cu concediul prevăzut de lege pentru persoanele încadrate în muncă. 

Art. 22  Fondul destinat burselor sociale care nu a fost folosit, ca urmare a numărului mai mic de 
solicitări conforme cu prezenta metodologie, se va aloca burselor de merit aferente 
studenţilor aceleiaşi facultăţi şi specializări. 

Art. 23  Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data 
începerii concediului. În cazul depăşirii acestei perioade, studenţii primesc bursa numai dacă 
dovedesc că şi-au reluat activităţile profesionale. 
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Art. 24  Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de 
stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la universitatea unde au depus diploma 
de bacalaureat în original. Condiţia obligatorie este ca numărul total al semestrelor pentru 
care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală 
de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

Art. 25 Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, de la altă facultate 
sau program de studiu, la învăţământul cu frecvenţă, pot beneficia de burse începând cu 
semestrul sau anul universitar următor transferului, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de 
acordare a burselor. 

Art. 26  Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul facultăţii poate decide retragerea sau 
imputarea bursei primite în cazuri speciale cum ar fi: renunţarea la studii, depunerea de acte 
false, abateri grave de la disciplina universitară şi alte situații deosebite. 

Art. 27  Termenele şi perioadele de realizare a activităţilor Comisiilor de acordare a burselor se 
regăsesc în Calendarul studentului 2019-2020 și Calendarul studentului 2020-2021. 

Art. 28  (1) Studenţii pot contesta, în scris, decizia Comisiei de acordare a burselor constituită la 
nivelul facultăţii, la Decanul facultăţii, în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea listelor 
cuprinzând studenţii bursieri. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, compusă din membri 
alții decât cei care au făcut din comisia inițială, va rezolva contestaţia în maximum 3 zile de 
la expirarea termenului de depunere a acestora şi va comunica în scris rezultatul deliberării. 

(2) Studenţii pot depune contestaţii la Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul 
Academiei de Studii Economice, în termen de 48 de ore de la primirea răspunsului Comisiei 
de acordare a burselor constituită la nivelul facultăţii. 

Art. 29  (1) În limita fondurilor de la bugetul de stat și pe baza solicitărilor justificate ale studenților, 
ASE București poate acorda burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare, în 
vederea susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi 
străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul Universităţii, la propunerea 
Consiliului de Administraţie. 

 (2) Studenții români și străini pot beneficia de burse, mobilități și alte drepturi, finanțate din 
contracte de finanțare externă nerambursabilă, câștigate de către instituțiile de învățământ 
superior în competiții naționale și internaționale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte. 

Art. 30  Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice 
pot oferi burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare, 
pe bază de contract. 

Art. 31  Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor de la bugetul de stat se 
fac publice prin afișarea pe pagina web și la avizierele facultăților, la începutul anului 
universitar, precum și în „Ghidul studentului”. 
 

Prezenta metodologie a fost aprobată în Şedinţa Senatului Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti din data de 04.09.2020. 
 
Preşedinte Senat,       Rector, 
Prof. univ. dr. Dumitru Miron      Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
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Anexa 1(a) 
Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanţă  
pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică  

de către Academia de Studii Economice din Bucureşti* 

 

1. Rezultate la învăţătură  

Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă 
între 9 şi 10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 40 puncte.  

 

2. Cercetare ştiinţifică  

a. membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională – 7 puncte pentru fiecare 
contract pe anul universitar precedent; 

b. premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice în anul universitar precedent, în calitate 
de student ASE București†: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 

c. publicare de articole în reviste recunoscute cu ISSN – 10 puncte pentru fiecare articol 
publicat în anul universitar precedent, doar dacă este menționată afilierea la ASE București. 

d. publicare de cărţi de specialitate – 20 puncte pentru fiecare carte publicată în anul 
universitar precedent.  

 

 Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele două criterii de acordare 
a bursei. Bursa va fi obținută de candidatul care va înregistra cel mai mare punctaj pe întreaga 
activitate depusă.  

                                                 
* Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student. 
† În cazul premiilor obținute la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF), organizată de Asociația 
Facultăților de Economie din România (AFER): Marele Premiu corespunde premiului I, Premiul cu destinație corespunde 
premiului II iar Premiul special corespunde premiului III. 
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Anexa 1(b) 

Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanţă  
pentru rezultate deosebite  

în activităţile culturale, organizatorice şi sportive  
de către Academia de Studii Economice din Bucureşti* 

 

 

1. Rezultate la învăţătură  

Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă 
între 8 şi 10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 40 puncte.  

 

2. Activitate cultural-artistică  

Participări la evenimente culturale ca reprezentant al ASE București, cel puţin la nivelul 
Centrului Universitar, în anul universitar precedent: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 
 

3. Activitate organizatorică  

Organizarea de proiecte şi evenimente în ASE București în anul universitar precedent: 

 coordonator – 5 puncte pentru fiecare proiect; 

 membru – 3 puncte pentru fiecare proiect; 

 participant – 1 punct pentru fiecare proiect. 
 

4. Activitate sportivă  

Participări la evenimente sportive ca reprezentant al ASE București, cel puţin la nivelul 
Centrului Universitar, în anul universitar precedent:  

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele 4 criterii de acordare a 
bursei. Bursa va fi obținută de candidatul care va înregistra cel mai mare punctaj pe întreaga activitate 
depusă.  

                                                 
* Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student. 
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Anexa 2(a) 

Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de excelenţă  
pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală*  

 

1. Rezultate la învăţătură  

Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă 
între 8 şi 10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 40 puncte.  

 

2. Activitate organizatorică  

Organizarea de proiecte şi evenimente în ASE București, în anul universitar precedent: 

 coordonator – 5 puncte pentru fiecare proiect; 

 membru – 3 puncte pentru fiecare proiect; 

 participant – 1 punct pentru fiecare proiect. 

 

3. Activitate cultural - artistică  

Participări la evenimente culturale ca reprezentant al ASE București, cel puţin la nivelul 
Centrului Universitar, în anul universitar precedent: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 

 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele 3 criterii de acordare a 
bursei.  

  

                                                 
* Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student. 
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Anexa 2(b) 

Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de excelenţă  
pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică* 

 

1. Rezultate la învăţătură  

Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă 
între 9 şi 10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 40 puncte.  

 

2. Cercetare ştiinţifică  

a. membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională – 7 puncte pentru fiecare 
contract pe anul universitar precedent; 

b. premii obținute la sesiuni de comunicări ştiinţifice în anul universitar precedent, în 
calitate de student ASE București †: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 punct; 

 participare – 1 punct. 

c. publicare de articole în reviste recunoscute cu ISSN –  
10 puncte pentru fiecare articol publicat în anul universitar precedent, doar dacă este menționată 
afilierea la ASE București. 

d. publicare de cărţi de specialitate – 20 puncte pentru fiecare carte publicată în anul 
universitar precedent.  

 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele două criterii de acordare 
a bursei.  

  

                                                 
* Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student. 
† În cazul premiilor obținute la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF), organizată de Asociația 
Facultăților de Economie din România (AFER): Marele Premiu corespunde premiului I, Premiul cu destinație corespunde 
premiului II iar Premiul special corespunde premiului III. 
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Anexa 2(c) 

Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de excelenţă 
 „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, 

organizatorică, cultural și sportivă* 

 

1. Rezultate la învăţătură  

Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă 
între 9 şi 10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 40 puncte.  

 

2. Cercetare ştiinţifică  

a. membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională – 7 puncte pentru fiecare 
contract pe an; 

b. premii obținute la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în calitate de student ASE București†: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 punct; 

 participare – 1 punct.  

c publicare de articole în reviste recunoscute cu ISSN –  
10 puncte pentru fiecare articol publicat, doar dacă este menționată afilierea la ASE București. 

d. publicare de cărţi de specialitate – 20 puncte pentru fiecare carte publicată.  

 

3. Activitate organizatorică  

Organizarea de proiecte şi evenimente în ASE București: 

 coordonator – 5 puncte pentru fiecare proiect; 

 membru – 3 puncte pentru fiecare proiect; 

 participant – 1 punct pentru fiecare proiect. 
 

4. Activitate cultural-artistică  

Participări la evenimente culturale ca reprezentant al ASE București, cel puţin la nivelul 
Centrului Universitar:  

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

                                                 
* Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student. 
† În cazul premiilor obținute la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF), organizată de Asociația 
Facultăților de Economie din România (AFER): Marele Premiu corespunde premiului I, Premiul cu destinație corespunde 
premiului II iar Premiul special corespunde premiului III. 
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 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 

 

5. Activitate sportivă  

Participări la evenimente sportive ca reprezentant al ASE București, cel puţin la nivelul 
Centrului Universitar: 

 premiul I – 5 puncte; 

 premiul II – 4 puncte; 

 premiul III – 3 puncte; 

 menţiune – 2 puncte; 

 participare – 1 punct. 
 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele 5 criterii de acordare a bursei. 
Bursa va fi obținută de candidatul care va înregistra cel mai mare punctaj pe întreaga activitate depusă. 
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Anexa 3 

Adresele de email a secretariatelor facultăților 

 

 

Denumirea Facultății Adresă de corespondență  

 
Administrarea Afacerilor, cu predare în 

limbi străine 
office@fabiz.ase.ro 

 

 

Administraţie şi Management Public secretariat@amp.ase.ro 

 

 

Business şi Turism  office.bt@ase.ro 

 

 
Bucharest Business School (Școala de 

Afaceri) 
cornelia.spanu@bb.ase.ro 

madalina.meghisan@bbs.ase.ro 
 

Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică 

 
secretariat@csie.ase.ro 

 

 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune secretariat@cig.ase.ro 

 

 
Dept secretariat@drept.ase.ro   

Economie Teoretică şi Aplicată secretariat@economie.ase.ro 

 

Economie Agroalimentară şi a 
Mediului 

departamenteam@eam.ase.ro 

 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori 

bogdan.negrea@fin.ase.ro 
lucian.tatu@fin.ase.ro 

 

 

Management secretariat@man.ase.ro 

 

 

Marketing decanat@mk.ase.ro 

 

 

Relaţii Economice Internaţionale decanat@rei.ase.ro 

 

 
 


