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Hotărârea nr. 178/26.09.2018
cu privire la aprobarea
Regulamentului de funcționare a Centrului de Excelență în Comerț Exterior
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 332/19.09.2018 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului de funcţionare a Centrului de Excelenţă în
Comerţ Exterior;
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. i) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. h) din Regulamentul de
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului de Excelență în Comerț Exterior,
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,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 178/26.09.2018

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL
CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN COMERȚ EXTERIOR

Art.1 CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN COMERȚ EXTERIOR având ca acronim CCE se
înființează în baza art. 131, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale și art. 28 din Carta
A.S.E. și se constituie ca o structură care facilitează crearea și transferul de cunoștințe către mediul
economico-social.
Art. 2 CCE este constituit la inițiativa Academiei de Studii Economice în parteneriat cu Academia
Română, prin Institutul de de Prognoză Economică și Institutul Național de Statistică.
Art. 3 CCE este o structură fără personalitate juridică în cadrul Academiei de Studii Economice din
București.
Art. 4 Sediul CCE este în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Clădirea Mihai
Eminescu, Bulevardul Dacia nr. 41, Sector 1 București, sala 1217. Adresa de email este
office@comertexterior.ase.ro.
Art. 5 CCE are o durată de funcţionare nedeterminată.

Misiune și obiective
Art. 6 Misiunea CCE:
Misiunea CCE o constituie promovarea unor activităţi specifice de comerț exterior și oferirea de sprijin
fundamentat științific instituțiilor publice, public-private și private care defășoară activități din sfera
comerțului exterior.

Art. 7 Obiectivele CCE
Obiectivele CCE sunt:
a. participarea la elaborarea strategiei naționale de export;
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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 şi alte
activităţi similare cu tematică specifică domeniului de comerț exterior;
d. organizarea de cursuri de specializare, postuniversitare, echivalente celor de tipul ,,post
graduate";
e. participarea la licitaţii publice de lansare a unor programe de cercetare, finanţate din surse
publice sau private, internaţionale sau naţionale, în colaborare cu alte organizaţii de cercetare
ştiinţifică, din ţară ori din străinătate;
f. organizarea de colaborări pentru abordarea unor teme complexe sau interdisciplinare, împreună
cu organisme specializate guvernamentale sau neguvernamentale, cu alte asociaţii sau societăţi
ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate;
g. acordarea de burse pentru perfecţionare pe criterii strict profesionale;
h. acordarea de premii pentru realizări deosebite în domeniul comerțului exterior;
i. editarea de publicaţii proprii, cărţi, reviste, cursuri universitare, foi periodice, broşuri, materiale
promoţionale şi publicitare, afişe, postere, cărţi poştale şi altele conforme cu domeniile de
activitate care constituie scopul CCE;
j. colaborarea cu organisme similare din România şi din străinătate;
k. finanţarea participării membrilor CCE la manifestări ştiinţifice organizate de terţi;
l. sprijinirea derulării în România, în cadrul colectivelor multidisciplinare iniţiate de CCE, a
tematicilor prioritare din planurile de cercetare-dezvoltare ale marilor centre ştiinţifice ale lumii
contemporane.
Activitățile CCE
Art. 8
CCE desfășoară următoarele activități specifice:
a) elaborarea de studii, rapoarte și cercetări pentru fundamentarea deciziilor de comerț exterior;
b) asigurarea unui forum de dezbatere în ceea ce priveşte problemele specifice activităților de
comerț exterior;
c) oferirea de consultanță pentru comunicarea și colaborarea cu parteneri externi;
d) crearea, implementarea şi gestionarea de proiecte specifice obiectului de activitate;
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e) asigurarea expertizei calificate, la comandă, a mediului economic, social, politic privind
activitatea de comerț exterior;
f) activități specifice legate de crearea unei platformei de comerț exterior: o bază de date cu și
pentru importatori și exportatori;
g) elaborarea de strategii de export la nivel micro și macro;
h) formarea profesională continuă prin oferirea de cursuri de specializare și perfecționare în
competențe relevante pentru comerțul exterior;
i) stimularea cercetării ştiinţifice în domeniu;
j) iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de conlucrare cu mediul profesional, ştiinţific, de afaceri şi
social;
k) orice alte activităţi care contribuie la înfăptuirea obiectivelor generale ale centrului.

Organizarea și funcționarea CCE
Art. 9
În cadrul CCE funcționează următoarele structuri cu atribuții de conducere sau cu rol consultativ:
-

Consiliul Director;

-

Directorul Executiv;

-

Consiliul Științific;

-

Consiliul Consultativ.

Art. 10
CCE este condus de către un Consiliu Director. Copresedintii sunt numiti prin decizia BCA, la
propunerea rectorului ASE. Consiliul Director este organul de conducere și de administrare care
asigură realizarea misiunii și obiectivelor centrului. Acesta are în structura sa cinci membri, după cum
urmează:
1) Rector ASE
2) Doi copreședinți;
3) Un reprezentant al Academiei Române, în calitate de membru;
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4) Un reprezentant al INS, în calitate de membru.
Art. 11
Consiliul Director are următoarele atribuții:
a. elaborarea strategiei de funcționare și dezvoltare a CCE și a obiectivelor științifice ale acestuia;
b. asigurarea îndeplinirea misiunii și obiectivelor CCE;
c. asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților CCE;
d. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al centrului;
e. aprobarea raportului anual de activitate al centrului.
Art. 12
Directorul executiv
Directorul executiv este numit pe o perioadă de 4 ani de către rectorul ASE cu aprobarea Consiliului
de Administrație al ASE.
Directorul executiv are următorele atribuții:
a) asigura conducerea operativă a CCE;
b) participă la sedințele Consiliului Director ca invitat permanent;
c) aduce la îndeplinire deciziile Consiliului Director;
d) întocmește și propune spre aprobare anual Consiliului Director, un raport de activitate al CCE;
e) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli și îl supune spre aprobare Consiliului Director;
f) urmăreşte şi răspunde pentru efectuarea cheltuielilor în limitele aprobate prin buget şi cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare,
g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul Director.
Art. 13
Consiliul Științific este alcătuit din 9 membri, desemnați de Consiliul Director pentru un mandat de 4
ani. Consiliul Științific lucrează în reuniuni semestriale, sau ori de câte ori este nevoie.
Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt următoarele:
-

elaborează și propune spre aprobare Consiliului Director un Plan anual de activități;
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-

coordonează activitatea de evaluare a proiectelor centrului;

-

adoptă decizii privind conținutul științific al materialelor, al activităților desfășurate în cadrul
CCE;

-

asigură expertiza şi/sau consultanţa de specialitate, precum şi executarea de lucrări specifice;

-

face propuneri de proiecte și asistă la derularea și implementarea acestora.

Art. 14
Consiliul Consultativ este alcătuit din 11 membri ai comunității de afaceri și are menirea de a dezvolta
și consolida legăturile cu comunitatea de afaceri, creșterea potențialului pentru parteneriate favorabile
sprijinirii activității CCE. Membrii Consiliului Consultativ sunt aleși de către Consiliul Director
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînoit.
Art. 15
Finanțarea CCE se asigură din finanțări pe bază de proiecte, subvenţii, sponsorizări, etc., cu
respectarea legislaţiei în vigoare. Resursele materiale și financiare se vor utiliza pentru îndeplinirea
misiunii și obiectivelor CCE.
Art. 16
Pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor, și pentru buna funcționare, CCE poate avea resursă
umană în regim de colaborare, permanent și/sau voluntariat. Regimul de colaborare, inclusiv cu
colaboratorii externi va respecta legislația națională și reglementările interne ale ASE București
privind resursa umană.
Dispoziții finale
Art. 17
Dispozițiile prezentului Regulament pot fi modificate la propunerea Consiliului Director, cu avizul
Consiliului de Administrație al ASE București, și cu acordul formal al partenerilor Academia Română
prin Institutul de Prognoză și Institutul Național de Statistică.
Prezentul Regulament a fost aprobat in ședinta Senatului Academiei de Studii Economice din
București din data de 26 septembrie 2018.
Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Prof. Univ. dr. Nicolae ISTUDOR
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