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Hotărârea nr. 119/29.06.2016
cu privire la aprobarea
Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincțiilor și
diplomelor Academiei de Studii Economice din București
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 139/22.06.2016 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice,
distincțiilor și diplomelor Academiei de Studii Economice din București;
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 39 alin. 12 lit. c) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. c) din Regulamentul de
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor
Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA

REGULAMENT
privind acordarea titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor
Academiei de Studii Economice din București

I.

Dispoziții generale

Art. 1. (1) Luând în considerare cele mai bune practici academice naționale și internaționale,
legislația națională în domeniul învățământului universitar precum și prevederile Cartei
Universitare și ale prezentului Regulament, Academia de Studii Economice din București
(numită în continuarea A.S.E.) acordă următoarele titluri onorifice, diplome și medalii:
a)

Titlul onorific Doctor Honoris Causa;

b)

Diploma Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu;

c)

Diploma Meritul universitar cu medalie de aur - Nicolae Xenopol;

d)

Diploma Meritul universitar Virgil Madgearu;

e)

Titlul onorific Profesor emerit.

(2) Titlurile și distincțiile onorifice sunt acordate, în numele universității, de către Senatul
universitar unor personalități din țară și din străinătate care au contribuit în mod esențial
la realizarea viziunii, misiunii și obiectivelor strategice ale ASE, care au avut o contribuție
substanțială și de durată la dezvoltarea domeniului în care activează și la dezvoltarea
cunoașterii, culturii și civilizației.
(3) Candidații propuși pentru acordarea de titluri și distincții onorifice trebuie să fie
persoane de o integritate morală și profesională indiscutabilă.

II. Titlul onorific de Doctor Honoris Causa
Art. 2. Titlul onorific de Doctor Honoris Causa reprezintă cea mai înaltă distincție academică
acordată de ASE.
Art. 3. (1) Titlul onorific de Doctor Honoris Causa se acordă unor personalități din domeniul
științelor economice, administrative și juridice, al culturii, artei, politicii, etc. a căror operă
sau activitate este recunoscută și apreciată pe plan național și internațional. Prin acordarea
acestui titlu onorific va fi recunoscută contribuția persoanelor propuse la dezvoltarea
domeniului, precum și la creșterea prestigiului ASE.
(2) Titlul onorific de Doctor Honoris Causa nu se acordă absolvenților ASE.
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Art. 4. Persoanele propuse pentru acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa trebuie să
îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții:
a) să dețină titlul de doctor în științe și să aibă o activitate științifică de excepție,
concretizată în lucrări științifice, monografii, tratate sau alte aplicații deosebite,
recunoscute pe plan național și internațional;
b) să fie o personalitate publică de prestigiu pe plan național și internațional, cu o
activitate de excepție în domeniul economiei, politicii, culturii, artei, teologiei,
filosofiei etc.;
c) să fie o personalitate publică de prestigiu pe plan național și internațional și să fi adus
o contribuție excepțională la creșterea prestigiului ASE și dezvoltarea României.
Art. 5. (1) Titlul onorific de Doctor Honoris Causa poate fi acordat:
a)

la propunerea Consiliilor facultății (cel mult o dată la doi ani pentru fiecare facultate);

b)

la propunerea Rectorului avizată de Consiliul de administrație al universității, cel
mult de 3 ori parcursul mandatului său;

c)

La propunerea Președintelui Senatului universitar cel mult de 3 ori în timpul unei
legislaturi.

(2) Sunt exceptate de la limitările prezentate la punctele b și c propunerile unor candidați
care nu aparțin mediului academic sau de cercetare.
Art. 6. Dosarul candidatului la titlul onorific de Doctor Honoris Causa trebuie să conțină:
a)

Motivarea propunerii de acordare a titlului onorific;

b)

Fișa privind îndeplinirea criteriilor de acordare a titlului onorific;

c)

CV-ul și Lista de lucrări ale candidatului (lista celor mai importante realizări în cazul
candidaților care nu aparțin mediului academic sau de cercetare științifică);

d)

Alte documente considerate relevante potrivit prezentului Regulament.

Art. 7. Dosarul de candidatură se înaintează Biroului Permanent al Senatului urmând procedura
decizională prevăzută în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului.
Art. 8. Ceremonia de decernare a diplomei corespunzătoare titlului onorific de Doctor Honoris
Causa are loc în cadrul unei ședințe festive a Senatului care este condusă de un prezidiu
din care face parte Președintele Senatului, Rectorul ASE, Decanul facultății care a propus
acordarea titlului onorific, persoana care prezintă Laudatio și este urmată de o conferință a
personalității distinse.
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III.

Diploma „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu”

Art. 9. (1) Diploma “Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” se poate acorda
acelor persoane care îndeplinesc cel puțin una din condițiile următoare:
a)

s-au remarcat prin contribuții profesionale și științifice recunoscute pe plan național
și internațional și au prestat, în calitate de profesori titulari, asociați, invitați, activități
didactice și științifice de înaltă ținută în ASE;

b)

au contribuit la creșterea prestigiului ASE la nivel național și internațional și la
dezvoltarea învățământului superior din România;

c)

au sprijinit eficient colaborarea universitară a ASE pe plan național și internațional.

(2) Propunerea de acordare a diplomei “Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil
Madgearu” poate fi formulată de departamente, facultăți sau Consiliul de Administrație al
ASE. Dosarul va conține actele doveditoare ale cerințelor menționate, va fi avizat de
Consiliul Facultății și de Consiliul de Administrație și aprobat de Senatul ASE.
Art. 10. Dosarul de candidatură se înaintează Biroului Permanent al Senatului urmând procedura
decizională prevăzută în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului.
Art. 11. Înmânarea diplomei “Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” se va face
în ședință festivă a Senatului ASE, care va cuprinde prezentarea unui “Laudatio” și o
conferință a persoanei laureate, respectiv a unui reprezentant al instituției laureate.

IV. Diploma „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol”
Art. 12. (1) Diploma “Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol se acordă unor
instituții care au contribuit la dezvoltarea învățământului din România, au sprijinit ASE
în realizarea misiunii sale și au adus o contribuție deosebită la creșterea prestigiului ASE
pe plan național și internațional.
(2) Propunerea de acordare a diplomei “Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae
Xenopol poate fi formulată de Consiliul de Administrație al ASE.
(3) Dosarul va conține actele doveditoare ale cerințelor menționate și va fi aprobat de
Senatul ASE.
Art. 13. Înmânarea diplomei “Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol se va face
în ședință festivă a Senatului ASE, care va cuprinde prezentarea unei conferințe a unui
reprezentant al instituției laureate.
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V. Diploma “Meritul universitar Virgil Madgearu”
Art. 14. (1) Diploma “Meritul universitar Virgil Madgearu” se acordă unor personalități care prin
activitatea lor, au contribuit la realizarea misiunii ASE și/sau la stabilirea și dezvoltarea
relațiilor de cooperare cu instituții partenere de prestigiu. De asemenea, se poate acorda
profesorilor din ASE pentru realizări deosebite în activitatea didactică și de cercetare,
recunoscute de comunitatea academică din țară și străinătate.
(2) Procedurile de propunere, precum și de acordare și înmânare a diplomei “Meritul
universitar Virgil Madgearu” sunt identice cu cele prezentate la art. 9, 10 și 11 din
prezentul regulament.

VI. Titlul onorific “Profesor emerit”
Art. 15. (1) Titlul onorific de “Profesor emerit” se acordă de Senatul ASE cadrelor didactice la
pensionare și care s-au distins prin excelență în activitatea didactică și de cercetare.
(2) Propunerea de acordare a titlului onorific de “Profesor emerit” poate fi formulată de
departamente, facultăți sau Consiliul de Administrație al ASE. Dosarul va conține actele
doveditoare ale activității candidatului propus, va fi avizat de Consiliul Faultății și de
Consiliul de Administrație și aprobat de Senatul ASE.
(3) Însemnele aferente titlul onorific de “Profesor emerit”, respectiv diploma și insigna
emise de A.S.E, sunt înmânate persoanei nominalizate în cadrul unei ședințe festive a
Senatului.
Art. 16. (1) Titlurile onorifice, distincțiile și diplomele acordate în conformitate cu prezentul
Regulament pot fi retrase de către Senatul universitar dacă ulterior finalizării procedurii
de acordare se constată că:
a) Informații esențiale sau părți din documentație cuprinse în dosarul propunerii se
dovedesc a fi incorecte;
b) Unele dintre lucrările menționate în lista de lucrări pe baza căreia s-a făcut
propunerea de acordare a titlului onorific, distincției sau diplomei se dovedesc, prin
decizie definitivă și irevocabilă a organismelor abilitate, a nu fi originale;
c) Prin acțiunile întreprinse persoana beneficiară a titlului onorific, distincției sau
diplomei a prejudiciat grav interesele sau imaginea Academiei de Studii Economice
din București;
d) Persoana care a obținut titlul onorific, distincția sau diploma a fost condamnată
definitiv și irevocabil de o instanță judecătorească din țară sau din străinătate.
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(2) Retragerea titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor acordate se decide în planul
Senatului cu același tip de majoritate cu care a fost decisă acordarea acestora, la
propunerea comisiei de specialitate a Senatului. Propunerea se poate înainta la sesizarea
temeinic documentată a oricărui membru al comunității universitare din A.S.E.

VII. Dispoziții finale
Art. 17. Persoanele recompensate cu titluri onorifice de către Academia de Studii Economice din
București pot fi invitate la deschiderea anului universitar sau cu ocazia unor evenimente
deosebite ale instituției.
Art. 18. Aceste titluri onorifice, distincții și diplome acordate vor fi evidențiate în toate
documentele instituționale privind istoricul ASE și pe site-ul instituției.
Art. 19. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice dispoziții contrare
prevederilor acestuia.
Prezentul Regulament a fost aprobat în Ședința Senatului Academiei de Studii Economice din
București din data de 29 Iunie 2016.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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