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Hotărârea nr. 154/31.07.2018
cu privire la aprobarea
modificării şi completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ASE (ROF)
și a Structurii serviciilor de educație și cercetare
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 253/19.07.2018 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare ASE (ROF)
şi a Structurii de educație și cercetare;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. d) și h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,
modificată și completată, a art. 39 alin. 3, alin. 12 lit. i) și alin. 14 din Carta ASE, a art. 22 pct. 4), 14), 16)
lit. h) 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
Hotărăşte
Art. 1. (1) Aprobarea înființării Centrului de Excelență în Comerț Exterior care va avea următoarele
obiective:
a. participarea la elaborarea strategiei naționale de export;
b. elaborarea unei platforme dedicate facilitării activităților de comerț exterior, precum și
organizarea de centre de informare, bănci de date, comitete neguvernamentale specializate;
c. organizarea de dezbateri, consfătuiri, congrese, simpozioane, work-shop-uri, precum și alte
activități similare cu tematică specifică domeniului de comerț exterior;
d. organizarea de cursuri de specializare, echivalente celor de tipul ,,post graduate";
e. participarea la licitații publice de lansare a unor programe de cercetare, finanțate din surse
publice sau private, internaționale sau naționale, în colaborare cu alte organizații de cercetare
științifică, din țară ori din străinătate;
f. organizarea de colaborări pentru abordarea unor teme complexe sau interdisciplinare,
împreună cu organisme specializate guvernamentale sau neguvernamentale, cu alte asociații
sau societăți științifice din țară și/sau străinătate;
g. acordarea de burse, pe criterii strict profesionale, pentru perfecționare;
h. acordarea de premii pentru realizări deosebite în domeniul comerțului exterior;
i. editarea de publicații proprii, cărți, reviste, cursuri universitare, foi periodice, broșuri,
materiale promoționale și publicitare, afișe, postere, cărți poștale și altele conforme cu
domeniile de activitate care constituie scopul Centrului de Excelență în Comerț Exterior;
j. colaborarea cu organisme similare din România și din străinătate;
k. finanțarea participării membrilor Centrului de Excelență în Comerț Exterior la manifestări
științifice organizate de terți;
l. sprijinirea derulării în România, în cadrul colectivelor multidisciplinare inițiate de Centrului
de Excelență în Comerț Exterior, a tematicilor prioritare din planurile de cercetare-dezvoltare
ale marilor centre științifice ale lumii contemporane.
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(2) Centrul de Excelență în Comerț Exterior va colabora pentru îndeplinirea obiectivelor
menționate mai sus cu Academia Română, prin Institutul de Prognoză Economică și Institutul
Național de Statistică.
Art. 2. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare ASE (ROF),
astfel:
La art. 27 pct. 9 se va introduce lit. x) care va avea următorul conținut:
„ x) Centrul de Excelență în Comerț Exterior ”.
Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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