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Hotărârea nr. 34/02.03.2016 

cu privire la aprobarea  

Calendarului pentru actualizarea Cartei ASE 

 

Având în vedere Hotărârea Senatului nr. 22/10.02.2016 privind înființarea comisiei senatoriale pentru 

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitar și a Cartei ASE și a 

propunerii Președintelui acestei comisii privind calendarul pentru actualizarea Cartei ASE; 

Conform art. a art. 39 și a art. 98 alin. 1 din Carta ASE, precum și a art. 20 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Senatului;  

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 Calendarului pentru actualizarea Cartei ASE, respectiv: 

- 02 martie – 29 martie 2016: draftul elaborat de comisia senatorială specială este trimis 

comunității academice pe mail și publicat pe siteASE pentru consultarea comunității ASE; 

- 02 martie – 29 martie 2016: primire amendamente din partea comunității ASE pe contul de 

e-mail senat@ase.ro; 

- 23 martie 2016: dezbatere publică cu membrii Senatului și comunitatea academică la sala 

2013, ora 10.30; 

- 30 martie 2016: analiza draftului Cartei ASE, a amendamentelor primite și adoptarea Cartei 

revizuite a ASE în plenul Senatului; 

- După adoptarea Cartei revizuite, aceasta este transmisă MENCȘ în vederea emiterii 

rezoluției privind avizul de legalitate. Carta revizuită intră în vigoare după emiterea rezoluției 

pozitive a MENCȘ. 

Art. 2. Președintele interimar al Senatului și Președintelui comisiei senatoriale pentru revizuirea Cartei 

ASE vor 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 
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