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Hotărârea nr. 202/19.10.2019 

cu privire la aprobarea 

modificării Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a 
studenților 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 402/15.10.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a 
studenților; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
modificată și completată, ale art. 38 alin. 36 din Carta ASE, ale art. 22 alin. 53 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 modificării Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a studenților, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Anexa la HS nr. 202/19.10.2019 

REGULAMENT  
PRIVIND REPREZENTAREA ŞI ACTIVITATEA SOCIALĂ A STUDENŢILOR  

 
Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 
 

Art. 1. (1). Studenții sunt membri cu drepturi depline ai comunității universitare, fiind parteneri în 
managementul Academiei de Studii Economice din București (ASE), inclusiv în procesul de 
asigurare a calității.  
(2). Studenților ASE le este garantată respectarea tuturor drepturilor prevăzute în Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, Carta ASE și regulamentele universității. 
(3). Reprezentarea studenților la nivelul structurilor universitare se întemeiază pe următoarele 
principii:  

a) principiul participării la luarea deciziilor: toate deciziile adoptate de structurile de 
conducere ale ASE sunt luate cu participarea reprezentanților studenților; 

b) principiul transparenței și accesului la informații, conform căruia studenții au dreptul 
la acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața 
comunității academice din care fac parte; 

c) principiul libertății de exprimare, conform căruia libertatea de exprimare a opiniilor 
profesionale, științifice sau legate de activitatea universitară este garantată în cadrul 
ASE, cu respectarea legislației în vigoare; 

(4). În cadrul procesului de reprezentare, studenților li se garantează respectarea următoarelor 
drepturi:  

a) desemnarea de reprezentanți aleși în toate structurile consultative, deliberative și de 
conducere operaționale la nivelul facultății și al universității (cel puțin un reprezentant în 
Consiliul de Administrație, comisiile de etică, de monitorizare și avizare a rezultatelor 
cazării, de asigurare a calității, precum și în alte comisii); 

b) accesul neîngrădit la hotărârile adoptate de către structurile de conducere ale facultăților 
și universității;  

c) participarea, prin reprezentanții aleși de către aceștia, la procesul de adoptare a 
regulamentelor și metodologiilor aferente tuturor aspectelor vieții universitare; 

(5). Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), prin intermediul 
reprezentanților studenților în Senatul Universitar, în Consiliile facultăților și în Consiliile Școlilor 
Doctorale reprezintă interesele studenților din ASE, în raport cu universitatea, facultățile, școlile 
doctorale, departamentele și compartimentele funcționale.  
 (6). Academia de Studii Economice din București asigură și sprijină studenţi în procesul de  
asociere în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 2. Reprezentanții studenților în Senatul Universitar vor coordona participarea studenților la 
procesul de dezbatere publică, vor colecta recomandările făcute și le vor înainta forurilor 
deliberative din universitate în cazul în care se propune:  
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a) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind activitatea didactică pentru studii 
universitare (la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare);  

b) elaborarea sau modificarea metodologiilor sau a regulamentelor privind condițiile de 
reprezentare a studenţilor; 

c) elaborarea sau  modificarea regulamentelor, metodologiilor sau altor norme privind 
repartizarea burselor şi a locurilor de cazare în cămine, funcţionarea căminelor şi cantinei 
studenţeşti, a bibliotecii, a bazei sportive şi a funcţionării Casei Studenţilor Economişti.  

Art. 3. În Academia de Studii Economice din București sunt susținute acele activități de voluntariat, 
culturale, sportive și artistice desfășurate de către studenții universității, care sunt propuse de către 
studenții reprezentanți și care generează valoare adăugată pentru universitate și sunt organizate în 
interesul studenților ASE.  
Art. 4. Drepturile și obligațiile studenților sunt prevăzute în Carta Academiei de Studii Economice 
din București. 

 
 

Capitolul II  
REPREZENTAREA STUDENȚILOR  

  
Art. 5. (1).  Pot dobândi calitatea de reprezentanți în forurile consultative, deliberative și executive 
ale ASE studenții înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență, masterat sau 
doctorat. 
(2). Reprezentantul studenților unei grupe/serii/școli doctorale/facultăți este ales pe baza unui 
calendar stabilit de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE care va fi făcut public prin 
afișarea la avizierele facultății și pe site-ul http://us.ase.ro.  
Art. 6. (1) Alegerea studenților reprezentanți, de la toate nivelurile și ciclurile de studii universitare 
ale Academiei de Studii Economice din București, se realizează în baza unei metodologii proprii de 
alegeri, elaborată de către reprezentanții studenților din cadrul Senatului Universitar ASE și 
aprobată de Senatul Universitar al ASE. 
Art. 7. (1). Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii reprezintă interesele studenților din 
cadrul facultății. 
(2) Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii de studiu se întâlnesc de regulă lunar, în ședințe 
ordinare, fiind consultați de către studenții membri ai Consiliului Facultății în probleme legate de 
reprezentarea studenților. Atribuțiile acestora sunt cele prevăzute în statutul USASE, în 
Metodologia de alegeri a studenților reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din București, 
precum și în alte regulamente și metodologii specifice.  
(3) Reprezentanții anilor de studiu din cadrul fiecărei Școli Doctorale își aleg, dintre aceștia, 
reprezentantul în Consiliul Școlii Doctorale. Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Școlilor 
Doctorale reprezintă interesele studenților doctoranzi din cadrul școlii doctorale. 
Art. 8. (1) Reprezentanții studenților în Senatul Universitar ASE constituie forul de conducere al 
USASE. Aceștia reprezintă interesele studenților care studiază în cadrul universității, sesizează 
problemele cu care se confruntă, colaborează cu reprezentanții universtiății și contribuie la 
îmbunătățirea situației comunității universitare. În sensul obținerii unor rezultate în acest sens, 
membri se reunesc, de regulă, săptămânal pentru a stabili activitățile și mecanismele de natură 
procedurală. 
(2) Conducerea Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) este 
asigurată de Biroul Permanent (Consiliul Director), care este alcătuit din șapte membri: președinte, 
patru vicepreședinți, un secretar general și un secretar.    
(3) Președintele USASE reprezintă interesele tuturor studenților din universitate în raport cu forurile 
de conducere ale ASE, cu compartimentele funcționale ale ASE, precum și în raport cu alți 
parteneri care acționează la nivel național și internațional.  
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(4) Studenții universității sunt reprezentanți în cadrul Biroului Consiliului de Administrație, 
respectiv în Consiliul de Administrație, de către unul, respectiv doi studenți (dintre care unul cu 
drept de vot), aleși din rândul studenților reprezentanți în cadrul Senatului Universitar, de către 
studenții membri în Senatul Universtar. 
(5) Atribuțiile reprezentanților studenților sunt prevăzute în statutul USASE și în Metodologia de 
alegeri a studenților reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din București. 
Art. 9. USASE poate susține celelalte asociații studențești nemembre ale Uniunii în derularea unor 
activități care sunt în interesul general al studenților.  
Art. 10. La propunerea reprezentanților studenților în Senatul Universitar, luând în considerare 
activitățile desfășurate în interesul studenţilor, Biroul Consiliul de Administrație poate aproba ca 
studenții reprezentanți să beneficieze de facilităţi la cazare, reduceri sau scutiri de la plata regiei de 
cămin, bilete în taberele studențeşti, burse sau alte stimulente,.  
Art. 11. USASE elaborează un raport anual cu caracter public privind respectarea prevederilor  
Codului drepturilor și obligațiilor studentului.  

 
Capitolul III 

ACTIVITATEA SOCIALĂ 
 

Art. 12. Căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt destinate cazării studenţilor 
pe perioada activităţilor didactice, stabilită anual, prin Graficul activităților ASE, conform 
planurilor de învăţământ. În celelalte perioade ale anului calendaristic spaţiile de cazare vor avea un 
regim propus de către reprezentanții studenților în Senatul Universitar şi aprobat de către Biroul 
Consiliul de Administrație, după consultarea Serviciului Cazare Studenţi.   
Art. 13. Cazarea studenților în cămine se realizează în baza unei metodologii de cazare elaborată de 
către reprezentanții studenților în Senatul Universitar și aprobată de către Senatul Universitar ASE. 
Art. 14. Metodologia de cazare a studenților, în celelalte perioade decât cea destinată activităţilor 
didactice, va ţine seama de crearea premiselor pentru efectuarea lucrărilor de curăţenie, igienizare şi 
reparaţii, precum şi pentru acordarea concediilor legale de odihnă personalului angajat la cămine.  
Art. 15. Regia pentru spaţiile de cazare este egală cu costul de funcționare, cuprinzând cheltuielile 
de personal, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile de întreținere curentă, cotă parte din cheltuielile cu 
reparațiile și dotările necesare și cheltuielile cu materiile prime și consumabile din care se deduc 
subvenţiile acordate de la bugetul ministerului de resort, conform prevederilor legale în vigoare.  
Art. 16. (1). Structurile organizatorice implicate în procesul de cazare sunt: Comisia de 
monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, Direcția Socială, Serviciul Cazare Studenți și Comisia 
de Cazare. 
(2) Comisia de Cazare funcţionează la nivelul ASE şi este responsabilă cu repartizarea locurilor de 
cazare pe facultăți și, în cadrul acestora, pe forme de învățământ şi cu managementul întregului 
proces de cazare. Comisia de Cazare efectuează repartizarea locurilor în cămine în conformitate cu 
prevederile Regulamentului aprobat de Senatul Universității şi cu cele cuprinse în Metodologia de 
cazare aprobată de Consiliul de Administrație și de către Senatul Universitar. După încetarea 
activității Comisiei de Cazare, atribuțiile acesteia vor fi preluate de către Serviciul Cazare Studenți.   
(3) Atribuțiile Serviciului Cazare Studenți (SCS) se regăsesc în Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al ASE.  
(4) Serviciul Cazare Studenți este condus de un șef de serviciu, are în componența sa un student 
coordonator și 7 studenți membri. Acesta are rolul de a soluționa problemele legate de cazarea 
studenților în cămine pe durata întregului an universitar. Componența SCS este aprobată de Biroul 
Consiliul de Administrație ASE, la propunerea reprezentanților studenților în Senatul Universitar;  
(5) Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării este aprobată de Consiliul de 
Administrație, este formată din 2-4 studenți și directorul Direcției Sociale. Aceasta are ca principală 
atribuție validarea rezultatelor cazării după fiecare etapă a acestui proces.  
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Art. 17. (1) Activităţile aferente căminelor, cantinei şi altor spaţii destinate prestării de servicii 
pentru studenţi se află în coordonarea prorectorului responsabil cu relațiile cu mediul economico-
social și viața studențească. 
(2). Pentru coordonarea activității aferente vieții studențești, Rectorul poate să angajeze un consilier 
responsabil cu activitățile studențești, atribuțiile acestuia regăsindu-se în fișa postului. 
Art. 18. La începutul anului universitar, studenţii unui cămin aleg, prin vot secret, comitetul de 
cămin, condus de către un preşedinte.  
Art. 19. (1). Comitetul de cămin este responsabil cu monitorizarea activităţii din cămine şi cu  
aducerea la cunoștința structurilor organizatorice responsabile de la nivelul universității a 
problemelor care ţin de o cât mai bună convieţuire în cămin a studenţilor. Activitatea comitetului de 
cămin se desfăşoară în camera (oficiul) alocată drept sediu, conform unui program stabilit în 
prealabil.  
(2). Comitetul de cămin are obligaţia de a colabora în soluţionarea problemelor cu administratorul 
de cămin, cu Serviciul Cazare Studenți şi cu reprezentanții studenților în Senatul Universitar. 
Art. 20. Comisia pentru monitorizarea activităților desfășurate la cantină se constituie din cinci 
membri desemnați anual de către reprezentanții studenților în Senatul Universitar.  
Art. 21. (1). Comisia pentru monitorizarea activităților desfășurate la cantină are următoarele 
atribuții:  

a) verifică calitatea alimentelor servite; 
b) verifică modalitatea şi programul de servire a meselor la cantină; 
c) verifică meniurile și calculația costurilor și a prețurilor alimentelor; 
d) analizează și propune soluții sau măsuri cu privire la eventualele reclamaţii şi sugestii ale 

studenţilor şi alte aspecte ce ţin de buna funcţionare a cantinei.  
(2). Verificarea acestor aspecte se face în prezenţa a cel puţin trei membri ai Comisiei. 
Art. 22. Regia de cantină se stabileşte de către Biroul Consiliul de Administrație, la propunerea 
serviciilor de resort ale ASE, cu consultarea reprezentanților studenților.  
Art. 23. Spaţiile din căminele studenţeşti sunt destinate exclusiv activităţilor pendinte de 
problematica socială aferentă studenţilor. 
Art. 24. În conformitate cu acordurile de colaborare încheiate între facultăţi din ASE şi facultăţi din 
alte ţări, care prevăd programe de mobilitate inter universitară, se vor disponibiliza locuri adecvate 
de cazare pentru studenții cetățeni străini care studiază în ASE pe bază de reciprocitate sau în 
condiții financiare stabilite de Biroul Consiliului de Administrație. Se vor aloca locuri de cazare în 
cămine şi pentru studenţii participanţi la acţiunile de mobilitate între universităţi prevăzute în 
programele de activităţi ale organizaţiilor studenţeşti, în condiţiile financiare adoptate de către 
Consiliul de Administrație.  
Art. 25. Regia de cămin și tarifele de cazare se stabilesc diferențiat pe categorii de locatari, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, pe baza cheltuielilor implicate de gestionarea spațiilor de 
locuit, și se aprobă de către Biroul Consiliului de Administrație.  
Art. 26. (1) Cazarea studenților se va face exclusiv în baza contractului de cazare și a tuturor actelor 
ce dovedesc domiciliul în țară și/sau în străinătate, datele de identificare respectiv documente ce 
atestă șederea pe teritoriul României, lipsa acestora ducând la imposibilitatea cazării.  
(2) În momentul cazării studenții au obligația de a prezenta administratorului de cămin următoarele 
documente: legitimația de cămin și contractul de cazare în original; copie B.I./C.I., Pașaport (pentru 
studenții străini); chitanța care atestă plata regiei de cămin pentru prima lună a anului universitar 
sau pentru luna în care se face cazarea a cărei valoare va fi anunțată de către Direcția Socială pe 
site-ul http://social.ase.ro/.  
(3) Direcția Socială și Departamentul TIC au obligația de a trimite administratorilor de cămin 
situația actualizată a formei de finanțare pentru toți studenții ASE.  
(4) Contractul de cazare se încheie de regulă pe durata întregului an universitar. Perioada 
contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie) de la data încheierii 
contractului. Studenții care încheie contractul de cazare devin debitori, cu regia de cămin neachitată, 
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pentru un semestru de la data încheierii contractului, cu excepția situațiilor în care solicitările de 
încetare a contractelor de cazare sunt aprobate de către Serviciul Cazare Studenți sau s-a dispus 
evacuarea studentului în condițiile prezentului regulament.  
(5) Încetarea contractului de cazare, pe perioada primului semestru se poate face prin acordul 
părților, pentru următoarele motive:  
a) retragerea de la studii, dovedită cu adeverință eliberată de secretariatul facultății;  
b) apariția unor probleme medicale, atât pentru studenți, cât și pentru rudele de gradul I, inclusiv 
frați sau surori ai/ale studenților, dovedite cu adeverințe eliberate de instituțiile abilitate;  
c) apariția unor evenimente deosebite în familie (divorț, căsătorie, decesul unei rude de gradul I, 
inclusiv frați sau surori ai/ale studenților) dovedite cu documente legale;  
d) închirierea unui imobil, dovedită cu o copie a contractului de închiriere; 
e) luarea în spațiu a studentului, dovedită cu declarație de luare în spațiu completată de ambele părți 
și o copie a actului de proprietate / contractului de închiriere.  
(6) Repartizarea, încheierea și elaborarea contractelor de cazare pentru studenții cu domiciliul stabil 
în municipiul București se face cu aprobarea Biroului Consiliului de Administrație.  
(7) Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la sediul 
Serviciului Cazare Studenți în primele 9 zile ale lunilor februarie – aprilie și devine efectivă cu 
prima zi a lunii următoare depunerii cererii. Studentul care și-a reziliat contractul de cazare va 
prezenta administratorului de cămin, în termen de 15 zile de la data aprobării cererii, chitanța de 
plată a regiei de cămin la zi și cererea aprobatăÎn cazul în care studentul nu depune cererea de 
reziliere la administrator, acesta va fi considerat în continuare cazat în cămin, având obligația de 
plată a regiei. 
Art. 27. Accesul în cămin se face pe baza legitimaţiei de cămin. La cererea personalului de pază, 
studenţii cazaţi în cămin sunt obligaţi să prezinte şi actul de identitate sau cardul de student. 
Persoanele care îi vizitează pe studenţii cazaţi în cămin vor primi accesul în spaţiile de cazare numai 
după ce prezintă actul de identitate şi sunt înregistrate în registrul special destinat acestui scop, 
menţionându-se persoana vizitată şi durata vizitei. După orele 2300 este permis accesul în cămin 
exclusiv locatarilor acestuia.  
Art. 28. (1) Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul Regulament se vor aplica 
următoarele sancţiuni:  
a) mustrare verbală;  
b) avertisment scris;  
c) excluderea din cămin pe o perioadă de la un semestru până la un an universitar;  
d) excluderea din cămin pe întreaga perioadă a studiilor universitare;  
e) exmatricularea din facultate (în cazul studenţilor care înstrăinează sau subînchiriază locul de 
cazare).  
(2) Sancțiunea prevăzută la litera a) va fi aplicată de către administratorul căminului.  
(3) Sancțiunile prevăzute la litere b), c) și d) se vor aplica, la propunerea Direcției Sociale, de către 
Serviciul Cazare Studenți. Emiterea unui avertisment la adresa unui student poate atrage ulterior 
sancțiunea excluderii din cămin.  
 (4). Exmatricularea studenţilor care înstrăinează sau subînchiriază locul de cazare este realizata la 
solicitarea Serviciului de Cazare Studenți și la propunerea Decanului prin decizia Rectorului.  
(5) Hotărârea de sancționare se ia în termen de cel mult trei zile de la constatarea abaterii și 
identificarea autorului, intrând în vigoare la rămânerea definitivă a sancțiunii. Persoana sancţionată 
are dreptul ca, în termen de 48 de ore de la comunicarea deciziei, să conteste justeţea acesteia la 
organismul decizional care a adoptat-o. Analizarea contestaţiilor se va face în prezenţa studentului 
sancţionat şi a unui delegat al  Serviciului Cazare Studenți în termen de trei zile de la depunerea 
contestaţiei. 
(6) Studenții care își înstrăinează locul de cazare, sunt excluși din cămin și pierd automat dreptul de 
cazare pe toată perioada studiilor.  
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(7) Cheltuielile de remediere a deteriorărilor aduse căminului și inventarului cuprins în procesul-
verbal de predare-primire individual, vor fi suportate direct de către persoanele identificate, în 
termen de 10 zile de la data constatării acestora, în caz de refuz studentul va fi evacuat și paguba 
recuperată.  
(8) Serviciul Cazare Studenți va întocmi cel puțin anual și actualiza periodic lista cu studenții 
sancționați.  
(9) Pentru sumele datorate și neachitate timp de o lună până la data la care trebuie să se facă plata, 
se va declanșa procedura de evacuare din cămin. Neachitarea tarifului de cazare atrage atât 
declanșarea procedurilor de recuperare a debitelor și evacuare din cămin, cât și restricționarea 
accesului la informațiile din pagina personală, suspendarea unor servicii oferite de universitate 
precum eliberarea de adeverințe de studiu, diplome și alte documente școlare, neeliberarea fișei de 
lichidare în vederea eliberării documentelor de studii sau alte documente doveditoare ce atestă 
parcurgerea unui program de studii, până la achitarea integrală a sumelor care decurg din cazarea în 
cămin, precum și pierderea dreptului de cazare pentru anii universitari următori.  
Art. 29. Pentru prejudiciile aduse bazei materiale din căminele studenţeşti locatarii vor răspunde 
material, fiind obligaţi să repare integral bunurile deteriorate sau să le cumpere pe cele care lipsesc. 
Art. 30. Evidenţa sancţiunilor se ţine de către Direcția Socială și de Serviciul Cazare Studenţi şi se 
referă la întreaga perioadă în care studenţii locuiesc în căminele ASE. 
 

 

Capitolul IV  
ACORDAREA BURSELOR, A LOCURILOR ÎN TABERE ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN  

 
Art. 31. În vederea acordării burselor, la nivelul ASE se constituie o Comisie centrală de atribuire a 
burselor din care face parte prorectorul responsabil cu relațiile cu mediul economico-social și viața 
studențească, directorul economic, directorul Direcției Juridice și Contencios Administrativ, 
președintele USASE și un vicepreședinte, secretarul șef, șeful Biroului Burse și alte drepturi 
financiare ale studenților.  
Art. 32. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o comisie de atribuire a burselor, compusă din 
Prodecanul de resort (preşedinte), secretarul şef al facultății şi un student reprezentant al  studenților 
din cadrul Consiliului Facultăţii.  
Art. 33. Bursele se acordă în baza unei metodologii elaborate de către reprezentanții studenților în 
Senatul Universitar și care este aprobată înaintea începutului anului universitar în cadrul Senatului 
Universitar ASE. 
 Art. 34. Se pot acorda, din fonduri proprii, burse speciale pentru studenţii care desfăşoară activităţi 
în interesul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, al căror cuantumul, natură și condiții vor 
fi aprobate de către Biroul Consiliului de Administrație.  
Art. 35. Locurile în tabere se acordă în conformitate cu regulamentele, metodologia şi alte 
reglementări legale în vigoare, de către comisia constituită la nivel de facultate. Comisia este 
formată din prodecanul de resort, secretarul şef şi un student desemnat de către reprezentanții 
studenților în Consiliile Facultăților.  
 

Capitolul V  
 

ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE REPREZENTARE A STUDENȚILOR 
 
 

Art. 36. Reprezentanții seriilor din cadrul fiecărei facultăți se întrunesc în ședințe  ordinare, o dată 
pe lună, sau în ședințe extraordinare convocate la solicitarea unei treimi din reprezentanții 
studenților în structurile organizatorice ale facultății.  Aceștia sunt consultați de către 
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studenții reprezentanți în Consiliul Facultății în probleme legate de reprezentarea 
studenților și au următoarele atribuții: 
a) Analizarea modului în care studenții reprezentanți conlucrează cu menținerea unui 

contact direct și constant cu colegii studenții facultății pentru a cunoaște problemele  
situațiile cu care aceștia se confruntă;  

b) formularea și înaintarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate 
în beneficiul studenților.  

 
Art. 37.  Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății au următoarele atribuții: 

a) participarea activă la ședințele Consiliului Facultății și prezentarea observațiilor 
primite de la studenții facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale 
ale membrilor;  

b) desemnarea reprezentanților în comisiile de admitere la programele de licență, 
masterat și în comisia de organizare a examenelor de finalizarea a studiilor constituite 
la nivelul facultăților;  

c) desemnarea reprezentanților în comisiile de acordare a burselor, în comisia de 
repartizare a biletelor de tabără oferite de ministerul de resort și în orice alte comisii 
constituite la nivelul facultăților din care fac parte reprezentanți ai studenților;  

d) organizarea desfășurării alegerilor la nivel de grupă, serie, an și facultate;  
e) implicarea în organizarea și desfășurarea procesului de evaluare academică 

semestrială;  
f) implicarea în organizarea la nivelul facultății de conferințe, a festivității de deschidere 

a anului universitar, de întâlniri cu reprezentanții conducerii facultății, a balului 
bobocilor precum și a altor evenimente de ordin academic, cultural, economic și 
social.  

 
Art. 38. (1) Reprezentanții studenților în Senatul Universitar reprezintă forul democrației 

universitare exercitate de către studenți, în cadrul căruia se va lua notă de modul concret 
în care sunt respectate interesele studenților care studiază în cadrul universității, vor fi 
sesizate problemele cu care aceștia se confruntă și se vor întreprinde demersurile cuvenite  
pentru îmbunătățirea situației comunității studențești. Acest for se reunește de regulă 
săptămânal în ședințe ordinare. Pentru analizarea unor probleme de interes special, pot fi 
convocate și ședințe extraordinare la solicitarea președintelui USASE sau a unei treimi 
din numărul acestora. Pe agenda reuniunilor reprezentanților studenților în Senatul 
Universitar se pot afla următoarele categorii de probleme:  

a) reglementarea activității de reprezentare a studenților și monitorizarea modului în care 
se respectă drepturile studenților universității de a alege și de a fi aleși ca reprezentanți 
la diferite niveluri: grupă, serie, an, Consiliul Școlii Doctorale, Consiliul facultății, 
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Biroul Executiv al Consiliul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat, Senatul Universității și Consiliul de Administrație;  

b) organizarea alegerilor reprezentanților studenților la nivelul tuturor formațiunilor, 
programelor sau ciclurilor de studiu ale Academiei de Studii Economice din București;  

c) Monitorizarea desfășurării alegerilor pentru comitetele de cămin și cantină;  
d) Desemnarea reprezentanților  studenților în alte foruri consultative, deliberative sau 

executive ale universității,  
e) Analizarea abaterilor semnalate de către studenți de la normele de conduită privitoare 

la reprezentarea studenților la orice nivel și activitățile care îi privesc pe aceștia;  
f) Avizarea și înaintarea către Senatul Universitar a metodologiei de monitorizare a 

respectării prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studenților, 
metodologia privind relaționarea cu asociațiile studențești și toate metodologiile cu 
privire la activitatea studenților precum și amendamente la acestea;  

g) Analiza modului de organizare și desfășurare a procesului de evaluare academică a 
cadrelor didactice și a programelor de studii;  
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h) Discutarea propunerilor studenților cu privire la îmbunătățirea cadrului legislativ și 
procedural al universității în ceea ce privește organizarea și desfășurarea procesului 
educațional și a serviciilor oferite studenților și înaintarea acestora către forurile 
deliberative și cele manageriale ale universității;  

i) Analizarea propunerilor studenților și configurarea unei poziții unitare a acestora cu 
privire la îmbunătățirea planurilor de învățământ, grilelor de competențe, fișelor de 
disciplină și a altor documente curriculare;   

j) Organizarea și buna desfășurare a manifestărilor științifice studențești de la nivelul 
universității;  

k) Desemnarea studenților membri în cadrul Comisiilor de specialitate/compartimentelor 
ASE (comisia de cazare, serviciul cazare studenți, comisia de avizare și monitorizare a 
rezultatelor cazării, comisia de acordare a burselor ASE, comisiile de acordare a 
burselor pe facultate, comisiile de acordare a burselor Erasmus+ ș.a.m.d.), precum și 
coordonatorii și membrii Cluburilor studențești;  

l) Analiza managementului cantinei și căminelor studențești;  
m) Aprobarea repartizării pe facultăți a locurilor de tabără oferite de ministerul de resort;  
n) Avizarea reglementărilor privind acordarea burselor studențești și a altor forme de 

susținere financiară a studenților și participă, prin reprezentanți, la acordarea burselor 
de excelență, de performanță, de merit, de studiu, sociale și a ajutoarelor legale pentru 
studenți;  

o) Aprobarea aspectelor de natură funcțională la nivelul Casei Studenților Economiști;  
p) Aprobarea condițiilor participării studenților la organizarea și desfășurarea  procesului 

de admitere în cadrul diverselor programe și cicluri de studii;  
q) Aprobarea organizării semestriale a Conferinței Studenților ASE, la care participă 

alături de reprezentanții studenților în structurile deliberative ale universității și 
reprezentanți ai asociațiilor studențești legal constituite în ASE, reprezentanți ai 
conducerii ASE, cu rolul de armonizare a obiectivelor profesionale și sociale ale 
studenților, factor de susținere și dinamizare a rolului studenților în mediul universitar;  

r) Aprobarea condițiilor de desfășurare și asigurarea managementului școlii 
internaționale de vară a Academiei de Studii Economice din București, „Bucharest 
Summer University”;  

s) Desemnarea dintre membrii săi prin vot direct și secret a reprezentantului studenților 
în Consiliul de Administrație și în Biroul Consiliului de Administrație; 

t) Implicarea în organizarea balurilor bobocilor la nivelul universității precum și în 
organizarea altor evenimente de ordin academic, cultural, economic și social, inclusiv 
prin stabilirea unui calendar al acestor evenimente;  

u) Reprezentarea, pe baza de mandat, a comunității studenților Academiei de Studii 
Economice din București pe plan național și internațional;  

v) Susținerea celorlalte asociații studențești în derularea unor activități care sunt în 
interesul general al studenților. 

 
Art. 39. În următoarele probleme este necesar în mod special acordul reprezentanților studenților în 

Senatul Universitar ASE: 
a) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea activității didactice și 

de verificare a cunoștințelor;  
b) elaborarea sau modificarea regulamentelor și metodologiilor privind exercitarea 

drepturilor privind reprezentarea studenților, condițiile de reprezentare a studenților, 
organizarea și desfășurarea procesului electoral;  

c) elaborarea sau  modificarea regulamentelor, metodologiilor sau altor norme privind 
repartizarea burselor şi a locurilor de cazare în cămine, funcţionarea căminelor şi 
cantinei studenţeşti, a bibliotecii, a bazei sportive şi a funcţionării Casei Studenţilor 
Economişti. 
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DISPOZIŢII FINALE  

 
Art. 40. Dispozițiile prevederilor prezentului Regulament vor fi explicitate și completate prin 
intermediul: Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii 
Economice din București, Metodologiei de acordare a burselor si a altor forme de sprijin social 
pentru studenții de la învățământul cu frecvență și Metodologiilor privind cazarea studenților în 
cămine. 
Art. 41. Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul Regulament şi a normelor metodologice 
privind buna convieţuire în cadrul colectivităţilor studenţeşti se constată de către reprezentanții 
studenților în Senatul Universitar, care va informa operativ conducerea ASE pentru a se adopta 
măsurile de sancţionare.  
Art. 42. Răspund pentru urmărirea modului în care sunt respectate prevederile prezentului 
Regulament și întreprind măsuri pentru aplicarea și respectarea lor: prorectorul responsabil cu 
relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, președintele USASE, consilierul 
rectorului ASE responsabil cu activitățile studențești, Directorul General Administrativ, Directorul 
Direcției Sociale, Șeful Serviciul Cazare Studenţi şi comitetele de cămin.  
 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universitar al Academiei de Studii Economice din 
București, în ședința din 25 septembrie 2019 și modificat în ședința Senatului Academiei de Studii 
Economice din București din 19 octombrie 2019. 
 

 

Președinte Senat,        Rector, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase     Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

 


