METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA
BURSEI „REGELE CAROL I” ȘI A BURSEI „REGINA ELISABETA”

Art.1. Bursa „Regele Carol I” și bursa „Regina Elisabeta” sunt în valoare de 1.000 euro fiecare.
Art.2. Pot beneficia de bursa studenţii integralişti de la programele de licenţă cu frecvenţă, din anul 2 sau
3, a căror medie generală a anului de studiu anterior este minim 9,00 şi au avut, pe ultimele 3 luni,
un venit lunar net mediu pe membru de familie de cel mult 900 lei.
Art.3. Pentru acordarea bursei studentul va întocmi un dosar care să conţină următoarele:
-

Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei.
Situatia şcolară eliberata de facultate.
Documente doveditoare care să dovedească că pe ultimele 3 luni, venitul lunar net mediu pe
membru de familie a fost de cel mult 900 lei.

În sensul documentelor privind veniturile obţinute se înţelege, fără a se limita la acestea,
următoarele:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor;
cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.);
cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;
hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;
adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;
adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a
cedării folosinţei bunurilor;
g) extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.
În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română şi/sau nu realizează venituri în
România, se vor prezenta documente echivalente şi/sau declaraţie notarială pe proprie răspundere.
Pentru membrii majori ai familiei solicitantului care nu realizează venituri de niciun fel, se va
prezenta declaraţie notarială care să specifice acest lucru.
Art.4. Rezultatele la învăţătură se evaluează pe baza mediei ponderate care se obţine prin ponderarea
notelor de la fiecare disciplină cu numărul de credite aferente. Notele, respectiv punctele de credit
obţinute la disciplinele facultative, nu se iau în considerare la acordarea burselor
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Art.5. Din partea Academiei de Studii Economice din Bucureşti, comisia care va evalua dosarele va fi
formată din:
-

Prof.univ.dr. Dorel Paraschiv – preşedinte
Conf.univ.dr. Ionut Anica-Popa
Dragos Stoica (reprezentantul studenţilor in CA al ASE)
Conf.univ.dr Georgiana Cretan
Conf.univ.dr. Tanase Stamule

Art.6. Bursa va fi obţinută de primii doi candidaţi care vor înregistra cel mai mare punctaj final, calculat
conform grilei de punctaj prezentată în continuare.
Art.7. Studenţii care doresc să se înscrie în competiţia pentru acordarea burselor trebuie să depună, la
sala 0210, dosarul întocmit conform art. 3, în perioada 10 octombrie – 21 noiembrie 2016.
Afisarea rezultatelor va fi pe 25 noiembrie 2016.

GRILA DE PUNCTAJ UTILIZATĂ LA ACORDAREA
BURSEI „REGELE CAROL I” ȘI A BURSEI „REGINA ELISABETA”
1. Rezultate la învăţătură
Punctajul pentru rezultate la învăţătură se obţine pe baza mediei ponderate, calculată conform art.
4, care se înmulţeşte cu zece.
2. Venit lunar net mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni
 cel mult 150 lei – 6 puncte
 peste 150, dar nu mai mult 300 lei – 5 puncte
 peste 300, dar nu mai mult 450 lei – 4 puncte
 peste 450, dar nu mai mult 600 lei – 3 puncte
 peste 600, dar nu mai mult 750 lei – 2 puncte
 peste 750, dar nu mai mult 900 lei – 1 punct
Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obţinute la cele doua criterii de acordare a
bursei.
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