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cu privire la aprobarea 
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Având în vedere propunerea Președintelui Senatului privind aprobarea Raportului senatului universitar 
privind activitatea desfășurată în mandatul 2016-2019; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 38 alin. 36 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 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. Aprobarea Raportului Senatului universitar privind activitatea desfășurată în mandatul 2016-
2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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1 Cadrul legal al organizării și funcționării Senatului Universitar 
 

În conformitate cu Legea 1/2011 a educației naționale modificată și completată, Senatul universitar 
reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul 
universității. Atribuțiile Senatului universitar sunt cele stabilite de Legea 1/2011 a educației 
naționale, Carta ASE (art. 38), Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE (art. 
22) și alte acte normative naționale sau interne care stabilesc atribuții pentru Senat. Hotărârile 
adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toți membrii comunității academice. 

În exercitarea atribuțiilor sale, Senatul colaborează cu Consiliul de Administrație. Senatul și 
Consiliul de Administrație pot organiza ședințe comune, de lucru sau festive, cu menținerea 
competențelor și atribuțiilor specifice celor două structuri de conducere. 

 

1.1 Structura Senatului Universitar 
 

Numărul membrilor Senatului este de 97, din care 72 de cadre didactice și 25 de studenți, aleși în 
conformitate cu prevederile Legii, a Cartei ASE și a metodologiei de alegeri universitare. 

Funcțiile de conducere ale Senatului sunt următoarele: 

a. Președintele Senatului; 
b. Președinții celor 4 comisii permanente ale Senatului; 
c. Cancelarul Senatului. 

Structurile funcționale ale Senatului sunt următoarele: 

a. Biroul Permanent al Senatului (BPS); 
b. Comisiile permanente ale Senatului.  
c. Comisiile speciale ale Senatului; 
d. Secretariatul Senatului. 

 

1.2 Conducerea Senatului ASE 
 

În conformitate cu prevederile legale, activitatea Senatului universitar este condusă de un 
președinte, ales prin votul secret al membrilor senatului, în prima ședință a acestuia. Atribuțiile 
președintelui Senatului ASE sunt precizate în art. 8, al. 1, al Regulamentului de organizare și 
funcționare a Senatului ASE. 

Senatul aferent mandatului 2016-2020 și-a început activitatea în 20 ianuarie 2016, validarea 
membrilor acestuia realizându-se în ședința Senatului din 13 ianuarie 2016. Primul punct de pe 
ordinea de zi a ședinței Senatului din 20 ianuarie 2016 a fost alegerea Președintelui Senatului ASE. 
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În urma votului, Dl. Prof. univ. dr. Pavel Năstase a fost ales Președinte al Senatului ASE, conform 
Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016. 

Având în vedere că Președintele ales ocupa și funcția de Rector al ASE, pentru perioada 20 ianuarie 
2016 – 05 martie 2016, funcția de Președinte al Senatului a fost exercitată cu delegație de către 
Decanul de vârstă al Senatului, respectiv Dna Prof. univ. dr. Mariana Nicolae. 

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Președintele Senatului este asistat de Cancelarul Senatului. 
Cancelarul Senatului este propus de Președintele Senatului și aprobat de Senat. Atribuțiile 
Cancelarului sunt prevăzute la art. 10 alin. 3 din ROF Senat. 

În conformitate cu art. 11, al. 1 al regulamentului mai sus-menționat, funcționarea Senatului între 
două ședințe este asigurată de biroul permanent. BPS se constituie din: Președinte, Cancelar, 
președinții comisiilor permanente și un reprezentant al studenților în Senat. 

Pentru mandatul 2016-2020, componența Biroului Permanent al Senatului a fost următoarea: 

 Președinte Senat: Prof. univ. dr. Pavel Năstase 
 Cancelar Senat: Prof. univ. dr. Paul Pocatilu 
 Președinte Comisia 1: Prof. univ. dr. Bogdan Ionescu 
 Președinte Comisia 2: Prof. univ. dr. Petre Brezeanu 
 Președinte Comisia 3: Prof. univ. dr. Dumitru Miron 
 Președinte Comisia 4: Student Sara El Habashi 
 Reprezentant al studenților în BPS: Student Raluca Ioana Andrei 

 

1.3 Comisiile Senatului universitar 
 

În concordanță cu atribuțiile Senatului, prevăzute de Lege și Carta ASE, au fost constituite 
următoarele comisii permanente ale Senatului: 

1. Comisia pentru învățământ (programe de studii universitare licență și masterat, 
postuniversitare, formare continuă, asigurarea și evaluarea calității, cooperare 
internațională, evaluarea și dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice); 

2. Comisia pentru cercetare științifică (cercetare științifică, inovare, programe de studii 
universitare de doctorat, parteneriate naționale / internaționale, proiecte naționale și 
internaționale, titluri științifice și onorifice); 

3. Comisia pentru guvernanță universitară (planuri strategice, planuri operaționale, 
contract de management, indicatori de performanță, monitorizarea activităților economico-
financiare, tehnice și administrative, gestionarea patrimoniului); 

4. Comisia pentru activitățile studenților (activități sociale, culturale și sportive, mobilități 
naționale și internaționale). 
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Repartizarea pe comisii a membrilor Senatului s-a făcut pe baza opțiunilor acestora, ținând cont și 
de reprezentarea echilibrată a facultăților. Componența comisiilor de specialitate ale Senatului 
ASE la data validării acestora (HS nr. 50 din 20.03.2019) este prezentată în Anexa 1, iar cea la 
data încheierii mandatului este prezentată în Anexa 2. 
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2 Activitatea Senatului universitar 
 

2.1  Procesul de comunicare 
 

Pentru buna desfășurarea a activității Senatului pentru următorii 4 ani, o comisie specială a 
Senatului a primit misiunea de a elabora Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) a 
Senatului universitar pentru mandatul 2016-2020. Acest ROF a fost aprobat în 02.03.2016 prin HS 
nr. 28. 

Având în vedere prevederile noului ROF, la nivelul BPS s-a elaborat platforma online 
(senatonline.ase.ro) a Senatului și procedura operațională privind organizarea și desfășurarea 
ședințelor Senatului ASE Senatului (HS nr. 75/27.04.2016). Platforma online a devenit principalul 
instrument de comunicare către membrii Senatului a materialelor supuse analizei, dezbaterii și 
deciziei. 

În afara platformei online a Senatului, un alt instrument intens utilizat de către membrii Senatului 
a fost adresa de poștă electronică senat@ase.ro.  

Toate comunicările către membrii Senatului s-au realizat pe calea email-ului senat@ase.ro. Având 
în vederea importanța utilizării corecte a acestui instrument de comunicare, conform HS nr. 44 din 
9 martie 2016, membrii Senatului trebuie să utilizeze adresele de e-mail instituționale în 
comunicarea aferentă activităților Senatului. 

Contul de email al Senatului a fost utilizat atât pentru comunicarea către membrii Senatului cât și 
pentru comunicarea cu alte structuri administrative din ASE.  

Un alt instrument de comunicare destinat întregii comunități a ASE și nu numai este site-ul 
Senatului ASE http://senat.ase.ro. Activitatea Senatului ASE s-a desfășurat în condiții de 
transparență, la ședințele acestuia existând posibilitatea să participe orice membru al comunității 
universitare, iar hotărârile Senatului sunt publicate pe site-ul Senatului.  

Tot pe site-ul Senatului ASE sunt prezentate, pe lângă hotărârile luate începând cu anul 2005, și 
următoarele informații: 

 Membrii Biroului Permanent al Senatului ASE și elementele de contact ale acestora; 
 Componența comisiilor de specialitate ale Senatului;  
 Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului ASE; 
 Secretariatul tehnic al Senatului și modalitățile de contact. Secretariatul tehnic a fost 

asigurat de doamna Cătălina Niculae. 
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2.2 Ședințele Senatului universitar 
 

Pe perioada mandatului, Senatul ASE s-a întrunit în 33 de ședințe ordinare și extraordinare, la care 
se adaugă 41 de ședințe desfășurate prin intermediul votului prin e-mail. Pe parcursul mandatului 
au fost adoptate 954 hotărâri.  

Desfășurarea acestor ședințe în cei patru ani ai mandatului, precum și defalcarea hotărârilor 
Senatului pe an și tipuri de ședințe sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

An 

Ședințe 
ordinare 

Ședințe 
extraordinare 

Ședințe 
extraordinare 

online 

Ședințe 
festive 

Total 

Nr. 
ședințe  

Nr. 
HS 

Nr. 
ședințe 

Nr. 
HS 

Nr. 
ședințe 

Nr. 
HS 

Nr. 
ședințe 

Nr. 
ședințe 

Nr. 
HS 

2016 5 127 6 69 8 10 3 22 206 

2017 4 120 4 87 12 30 4 24 237 

2018 4 156 3 65 10 26 5 22 247 

2019 4 131 3 86 10 40 6 23 257

2020     1 7 1 2 7 
Total 17 534 16 307 41 113 19 93 954 

 

În afara celor 74 de ședințe ale Senatului dedicate luării unor hotărâri, s-au mai desfășurat 19 
ședințe festive. Acestea au fost dedicate aniversării Academiei de Studii Economice din București, 
în luna aprilie a fiecărui an, precum și înmânării diplomelor onorifice ale ASE  

Se remarcă un număr foarte mare de ședințe online (41) comparativ cu cele în plen (33). Acest 
lucru se datorează multor schimbări legislative care trebuia urgent reglementate și în ASE. 
Calitatea actului decizional nu a avut de suferit din cauza numărului mare de ședințe online, iar 
membrii senatori au fost deschiși unui astfel de mod de lucru, în pas cu digitizarea proceselor în 
noul context economic și social. 

Cele 954 de hotărâri ale Senatului au vizat aspecte care acoperă întreg spectrul activității 
academice. În secțiunile aferente fiecărei comisii  sunt prezentate principalele categorii de activități 
în privința cărora senatul universitar a adoptat hotărâri. 

După cum se poate constata, cele mai multe hotărâri au vizat probleme privind activitatea didactică 
(regulamente de studii, graficul activităților, oferta educațională, admitere la programele de licență, 
masterat, doctorat, postdoctorat, postuniversitare, programe de studii și planuri de învățământ, 
formarea continuă, finalizarea studiilor de licență, masterat, postuniversitare etc.), respectiv 
aspecte privind resursele umane (concursuri didactice, metodologii de evaluare, metodologii de 
concurs, metodologii de acordare gradații de merit, metodologii pentru acordarea salariilor 
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diferențiate, aprobarea dreptului de a conduce doctorat, cadre didactice asociate, activități 
didactice desfășurate în alte universități, menținerea în activitate după împlinirea vârstei de 
pensionare, state de funcții, concedii de odihnă, concursuri de angajare pentru personalul didactic 
auxiliar și cel nedidactic etc.). Cele două categorii de probleme însumează mai mult de jumătate 
din totalul hotărârilor luate de către Senat. 
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Distribuția hotărârilor Senatului pe an este relativ echilibrată, cu o medie de 238 hotărâri anuale. 
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medalie de aur Nicolae D. Xenopol. Personalitățile și instituțiile care au primit aceste titluri 
onorifice sunt prezentate în tabelele următoare. 

 

Lista personalităților care au primit titlul onorific Doctor Honoris Causa 

Nr. 
crt. 

Domnul/Doamna Data acordării 
titlului 

Data decernării 
titlului  

1. KLAUS-HEINER LEHNE 
Președintele Curții Europene de Conturi 

31.07.2019 30.10.2019 

2. JAIME GIL ALUJA 
Președintele Academiei Regale Spaniole de Științe 
Economice și Financiare 

26.06.2019 09.10.2019 

3. ABDEL FATTAH EL-SISI 
Președintele Republicii Arabe Egipt. 

15.06.2019 19.06.2019 

4. IOAN AUREL POP 
Președinte al Academiei Române, Rector al 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

27.03.2019 03.04.2019 
 

5. HERA D. CRISTIAN IOAN 
Vicepreședinte al Academiei Române, Președinte de 
Onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu – Șișești” 

16.11.2018 06.12.2018 

6. CÎMPEANU SORIN MIHAI 
Rector al Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București și președinte al 
Consiliului National al Rectorilor. 

09.02.2018 18.04.2018 

7. BOUCKAERT A. Geert 
Președintele International Institute of Administrative 
Sciences (IIAS)

13.12.2017 13.04.2018 

8. KATHERINE SCHIPPER 
Prof. Fuqua School of Business, Duke University, 
SUA 

29.03.2017 07.06.2017 

9. GRIGORE BELOSTECINIC 
Rectorul Academiei de Studii Economice din 
Moldova 

29.06.2016 09.11.2016 

10. CONSTANTIN VIRGIL NEGOIȚĂ 
Membru - The International Academy for Systems 
and Cybernetic Sciences - IASCYS 

29.06.2016 20.06.2017 

11. PAUL WACHTEL 
Profesor Stern School of Business, New York 
University 

10.02.2016 24.03.2016 
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Lista personalităților care au primit titlul onorific Meritul universitar cu medalie de aur 
Virgil Madgearu 

Nr. 
crt. 

Domnul/Doamna Data acordării 
titlului 

Data decernării 
titlului  

1. DORIN ZAHARIE 
Profesor universitar doctor 

13.01.2020 15.01.2020 

2. MIHAI KORKA 
Profesor universitar doctor 

13.01.2020 15.01.2020 

3. NICOLAE DARDAC 
Profesor universitar doctor 

13.01.2020 15.01.2020 

4. EUGEN BURDUȘ 
Profesor universitar doctor 

13.01.2020 15.01.2020 

5. ION PLUMB 
Profesor universitar doctor 

18.12.2019 15.01.2020 

6. VIOREL PETRESCU 
Profesor universitar doctor 

18.12.2019 15.01.2020 

7. OPREA CĂLIN 
Profesor universitar doctor 

18.12.2019 15.01.2020 

8. GABRIELA DANCĂU 
Ambasador al României în Spania. 

31.07.2019 09.10.2019 

9. MIHAI RISTEA 
Profesor universitar doctor 

31.07.2019 25.09.2019 

10. AHMED DIAA MOHAMED MOUSSA KHAMIS 
Profesor universitar doctor 

27.03.2019 04.04.2019 

11. CORINA CREȚU 
Comisar european pentru politica regională 

13.12.2017 29.01.2018 

12. LAZĂR COMĂNESCU 
Ministru  

27.09.2017 13.12.2017 

13. NICOLAE VĂCĂROIU 
Președintele Curții de Conturi  

27.09.2017 13.12.2017 

14. ION IVAN 
Profesor universitar doctor 

28.06.2017 25.10.2017 

15. ALEXANDRU ISAIC-MANIU 
Profesor universitar doctor 

28.06.2017 25.10.2017 

16. VICTOR MANOLE 
Profesor universitar doctor 

28.06.2017 25.07.2017 

17. NICOLAE ALEXANDRU POP 
Profesor universitar doctor 

29.03.2017 21.06.2017 

18. DINU MARIN 
Profesor universitar doctor 

29.06.2016 23.11.2016 

19. OVIDIU NICOLESCU 
Profesor universitar doctor 

29.06.2016 09.11.2016 

20. VIOREL LEFTER 
Profesor universitar doctor 

29.06.2016 09.11.2016 
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Lista personalităților care au primit titlul onorific Meritul universitar Virgil Madgearu 

Nr. 
crt. 

Domnul/Doamna Data acordării 
titlului 

Data decernării 
titlului  

1. PETRU CONSTANTIN FUGIGI 
Conferențiar universitar doctor 

19.12.2018 04.04.2019 

2. CRISTIANA CRISTUREANU 
Profesor universitar doctor 

9.05.2018 17.05.2018 

3. FLORIAN BERCEA 
Profesor universitar doctor 

9.02.2018 28.03.2018 

 

Lista instituțiilor care au primit Diploma ”MERITUL UNIVERSITAR CU MEDALIE DE 
AUR” Nicolae D. Xenopol 

Nr. 
crt. 

Domnul/Doamna Data acordării 
titlului

Data decernării 
titlului 

1. Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din 
Sibiu 

28.03.2018 18.04.2018 

2. Universitatea Alexandru Ioan Cuza  din Iași 28.03.2018 18.04.2018 
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" 

din București 
28.03.2018 18.04.2018 

4. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 28.03.2018 18.04.2018 
5. Universitatea din București 28.03.2018 18.04.2018 
6. Universitatea din Craiova 22.11.2017 18.04.2018 
7. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 

din București 
28.03.2018 18.04.2018 

8. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 28.03.2018 18.04.2018 
9. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș 28.03.2018 18.04.2018 
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică "I. L. Caragiale" din București 
28.03.2018 18.04.2018 

11. Universitatea Națională de Muzică din București 28.03.2018 18.04.2018 
12. Universitatea din Petroșani 28.03.2018 18.04.2018 
13. Universitatea Politehnica din București 28.03.2018 18.04.2018 
14. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București 
28.03.2018 18.04.2018 

15. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași 28.03.2018 18.04.2018 
16. Universitatea "Transilvania" din Brașov  28.03.2018 18.04.2018 
17. Universitatea de Vest din Timișoara 28.03.2018 18.04.2018 
18. Autoritatea pentru Supraveghere Financiară 28.03.2018 18.04.2018 
19. Camera de Comerț și Industrie a Municipiului 

București 
28.03.2018 18.04.2018 
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Pe lângă decernarea acestor titluri onorifice, au fost organizate și următoarele evenimente: 

 Ședința festivă - „ASE - 106 ani de performanță academică” (4 aprilie 2019). Ședința 
Festivă a Senatului Universitar și a Consiliului de Administrație, prilejuită de împlinirea a 
106 ani de la înființarea Academiei de Studii Economice din București.  

 Ședința festivă - „ASE - 105 ani de performanță academică” (18 aprilie 2018). Ședința 
Festivă a Senatului Universitar și a Consiliului de Administrație, prilejuită de împlinirea a 
105 ani de la înființarea Academiei de Studii Economice din București.  

 Ședință festivă - ASE 104 ani (5 Aprilie 2017). Adunarea Festivă a Senatului Universitar 
și a Consiliului de Administrație. 

 Conferința Națională a Rectorilor și a Președinților de Senat din universitățile 
acreditate (15 martie 2017).  

 Ședința festivă - Sărbătorirea a 150 de ani de la promulgarea Constituției din 1866 
(30 iunie 2016). Ședința Festivă a Senatului Universitar și a Consiliului de 
Administrație Senatului, în prezența Custodelui Coroanei. 

 Ședința festivă - ASE 103 ani (6 Aprilie 2016). Adunarea Festivă a Senatului Universitar 
și a Consiliului de Administrație 

  



14 

3 Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor Senatului Universitar 
 

3.1 Raport de activitate al Comisiei senatoriale pentru Învățământ ‐ Comisia 1 
 

Comisia senatorială pentru învățământ, denumită și ”Comisia 1” a monitorizat și a controlat 
modul în care Consiliul de Administrație a implementat strategiile, programele manageriale, 
politicile, proiectele și planurile de acțiune din domeniul educației pentru programele de studii 
universitare de licență și masterat, precum și pentru cele postuniversitare și de formare continuă și 
a elaborat puncte de vedere prezentate periodic la ședințele din plenul Senatului universitar. 

Comisia pentru învățământ s-a constituit în 2016, în ședința de senat din 30 martie, pe baza 
formulării de opțiuni libere de către membrii Senatului. Numărul de membri a fost stabilit la 25, 
din care 20 cadre didactice și 5 studenți. Pe parcursul mandatului senatorial, din comisie s-a operat 
un singur transfer către comisia senatorială pentru activitățile studenților, fiind vorba de doamna 
prof. univ. dr. Elvira Nica.  

Comisia senatorială pentru învățământ și-a desfășurat activitatea in perioada mandatului 
senatorial 2016-2019 în mod periodic și a avut ca atribuții examinarea propunerilor Consiliului 
de Administrație legate de programele de studii universitare (de licență și masterat) și 
postuniversitare, propunerilor Biroului Permanent al Senatului sau ale membrilor Senatului, în 
vederea elaborării, perfecționării și implementării metodologiilor, regulamentelor, hotărârilor, 
rapoartelor, rezoluțiilor sau avizelor în domeniul educației, pentru programele de licență, de 
master sau de formare continuă.  

Comisia a efectuat analize și pe domeniul componentelor de evaluare și promovare a resursei 
umane, didactice și a prezentat puncte de vedere Biroului Permanent sau plenului Senatului. În 
egală măsură, comisia a dezbătut, a avizat și a furnizat puncte de vedere asupra unor alte 
probleme ale comunității universitare cu incidență asupra procesului didactic transmise către 
Biroul Permanent al Senatului sau către plenul Senatului. 

Comisia senatorială pentru învățământ a analizat și dezbătut toate hotărârile Consiliului de 
Administrație pe care Biroul Permanent al Senatului (B.P.S.) le-a repartizat  pentru a furniza un 
punct de vedere către Senat. Numărul total de hotărâri ale C.A. cu incidență asupra domeniului de 
învățământ de licență, de masterat și postuniversitar a fost de 308. 

Pe parcursul mandatului senatorial de 4 ani au existat mai multe modalități de lucru ale comisiei: 

 Întâlniri între membrii comisiei pentru dezbaterea problemelor specifice componentei de 
educație de pe agenda Senatului; 

 Mesaje date membrilor comisiei prin intermediul chestionarelor online, cu problemele 
repartizate de Biroul Permanent al Senatului din agenda Senatului – pe probleme specifice 
ce țin de competența comisiei. Punctele de vedere formulate de membrii comisiei au fost 
susținute în plenul ședințelor de senat, fie de președintele comisiei, fie de către cei care au 
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formulat amendamente. Toate ședințele ordinare și extraordinare ale Senatului au avut 
avizul comisiei de educație pe problemele specifice componentei educațional-didactice 
supuse analizei și avizării.  

 Mesaje pe mail primite de la membrii Senatului, alții decât cei care fac parte din Comisia 
de Învățământ pentru sesizarea unor aspecte ce aparțin de domeniul programelor de studii 
universitare și postuniversitare. Aceste puncte de vedere au fost aduse la cunoștința 
membrilor comisiei, Biroului Permanent și plenului Senatului. Propunerile au fost 
susținute.    

 Întâlniri bilaterale între președintele comisiei și prorectorul de resort (prof. dr. Roxana 
Sârbu) pentru clarificarea unor aspecte care țin de modificarea unor regulamente și 
metodologii propuse de Consiliul de Administrație si care au avut ca obiect programele de 
studii universitare și postuniversitare. 

 Întâlniri ale membrilor comisiei cu membrii Consiliului de Administrație pentru explicarea 
unor măsuri luate de conducere și armonizarea unor puncte de vedere.     

Principalele documente primite de la Consiliul de Administrație și supuse analizei și dezbaterii în 
comisia de specialitate au fost cele care reglementează activitatea didactică (184 hotărâri), 
admiterea la programele de studii de licență și masterat (67 hotărâri), statul de funcții (10 hotărâri) 
și mobilitatea cadrelor didactice care solicită aprobare pentru activități didactice în universitate sau 
în afara ei (47 hotărâri) 

Regulamentul activității didactice (RAD) la programele de studii de licență si master a fost 
principalul document supus dezbaterii Senatului și avizării din partea comisiei de învățământ, din 
punctul de vedere al frecvenței de apariție a documentului supus aprobării și al numărului de 
amendamente aduse, de inserări și anulări de articole, de armonizări cu legislația în vigoare.  

Comisia a avizat și a îmbunătățit regulamentele de organizare și funcționare a studiilor la formele 
de învățământ cu frecvență (licență, master, formare continuă), cu frecvență redusă sau la distanță. 

Astfel, pe perioada mandatului au fost operate 18 seturi de modificări ale Regulamentului 
activității didactice la licență, propuse de Consiliul de Administrație. Toate revizuirile, inserările 
sau anulările de articole aduse Regulamentului activității didactice la programul de licență s-au 
propagat ”în oglindă” și asupra programelor de masterat, care au avut și modificări specifice 
acestui ciclu de studii . 

Practic toate capitolele acestor două regulamente au fost revizuite, principalele modificări fiind de 
natură juridică – de aliniere la legislație, de compatibilizare a programelor de studii, dar și de 
conținut al procesului didactic surprins în toate componentele sale și formele de manifestare.  

Alte documente asociate reglementării și planificării activității didactice supuse dezbaterii în 
Comisia de învățământ au fost : 

1. Înființarea de noi programe de licență (Facultatea de Drept); 
2. Înființarea / desființarea unor programe de masterat; 
3. Înființarea unor programe de studii postuniversitare (24 hotărâri); 
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4. Regulamentul de finalizare a studiilor la licență si masterat (10 hotărâri); 
5. Regulamentul privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare; 
6. Regulamentul de organizare si funcționare pentru Centrul ID-IFR; 
7. Regulamentul pentru activitatea didactica la programele de formare psihopedagogica; 
8. Metodologia pentru practică la programele de licență și masterat; 
9. Metodologia privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți. 

În afara acestor Metodologii și Regulamente, comisia de învățământ a analizat și aprobat propuneri 
ale Consiliului de Administrație, în ceea ce privește operaționalizarea și bunul mers al activității 
didactice la programele de studii de licență și masterat. Astfel, au fost adoptate periodic grafice ale 
activității didactice la licență (IF, ID, IFR) și masterat, au fost aprobate formațiile de studii pentru 
licență si masterat și cifrele de școlarizare pentru toate componentele procesului educațional. În 
egală măsură, comisia de specialitate a avizat comisiile de concurs didactic, precum și rezultatele 
concursurilor didactice. Este de menționat faptul că membrii comisiei de învățământ au participat 
și la investigarea unor sesizări de neconformitate în legătura cu rezultatele unor concursuri 
didactice.  

Comisia de învățământ a analizat periodic planurile de învățământ la, programele de studii (licență, 
master și postuniversitare) și a aprobat măsurile concrete de modernizare în acord cu politica și 
strategia ASE și cu reperele de calitate și cu exigențele acreditărilor interne și internaționale. 
Comisia a verificat regulile și condițiile care trebuie respectate pentru întocmirea curriculumului 
în acord cu Carta ASE, prevederile legale, standardele specifice în vigoare și bunele practici in 
mediul național și internațional.  

De câte ori a fost nevoie, comisia a aprobat în unanimitatea declanșarea procedurilor la evaluare 
instituțională a programelor de studii de licență și masterat, precum și toate demersurile de evaluare 
și acreditare academică circumscrise acestui proces. 

Frecvența hotărârilor Senatului pentru fiecare an al mandatului 2016-2019, ce vizează activitatea 
de învățământ, cu incidență asupra procesului didactic în toate formele sale de manifestare este 
ilustrată în tabelul următor: 

 

Documente propuse de CA în domeniul activității 
didactice și avizate de comisia de învățământ 2016 2017 2018 2019 Total 

Regulamentul Activității Didactice licență și 
masterat 2 6 6 3 17 

Planuri învățământ 3 3 7 5 18 

Finalizare studii 3 3 2 2 10 

Programe postuniversitare 6 8 4 6 24 

Grafic activități  4 9 8 5 26 
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
didactice și avizate de comisia de învățământ 2016 2017 2018 2019 Total 

Formații studii 4 3 4 2 13 

Concursuri didactice 1 4 3 6 14 

Evaluare/acreditare academica 2 3 7 4 16 

înființare/desființare programe studii 2 1 1 4 

Abateri disciplinare 1 1 
 

2 

Altele 5 5 4 9 23 

Erori materiale 1 2 3 

Petiții 2 1 7 
 

10 

Practica 1 1 
 

2 

Evaluare cadre didactice de către studenți. 1 1 2 

Total 36 48 54 46 184 

 

Structura hotărârilor Senatului pe total mandat 2016-2019, ce impactează activitatea de 
învățământ, în forma sa didactică de manifestare este ilustrată în graficul următor: 

 

 

RAD L+M; 17

Planuri învățământ; 18

Finalizare studii; 10

Postuniversitare; 24

Grafic activități; 26Formații studii; 13
Concursuri; 14

Evaluare/acreditare 
academica; 16

Infiintare/desfiintare 
prg.studii; 4

Abateri disciplinare; 2

Altele; 23

Erori materiale; 3

Petiții; 10
Practica; 2

Evaluare stud.; 2

Structura hotărârilor Senatului care reglemenează activitatea didactică 
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Metodologiile de admitere la programele de studii, în sensul adoptării și modificării lor au fost 
supuse dezbaterii Senatului și avizării din partea comisiei de învățământ. Cele 67 de hotărâri ale 
CA repartizate pe multiplele paliere educaționale ale procesului de admitere au fost analizate în 
detaliu și avizate de comisie în unanimitate.   

Pe perioada mandatului asupra documentelor ce vizează procesul de admitere au fost operate 
numeroase modificări, la solicitarea Consiliului de Administrație. Modificările aduse acestor 
metodologii pot fi explicate în legătură cu corelarea politicii universității de recrutare de candidați 
la programele de licență și masterat, dar și din cauza unor modificări ale actelor normative ce 
reglementează procesul de admitere. 

Tabelul următor ilustrează în detaliu frecvența modificărilor acelor categoriilor de documente 
asociate procesului de admitere: 

Documente propuse de CA în domeniul activității 
didactice și avizate de comisia de învățământ 2016 2017 2018 2019 Total

Metodologie concurs de admitere - licență. 5 3 3 4 15 

Metodologie concurs de admitere - masterat. 3 4 4 5 16 

Metodologie concurs de admitere la programele de 
formare psihopedagogica 1 2 1 4 

Metodologie concurs de admitere la programele de 
studii universitare de licență pentru românii de 
pretutindeni 1 2 1 

 
4 

Regulament admitere si activitate didactica în anul 
pregătitor pentru învățarea limbii române 3 1 

 
4 

Metodologie de admitere la programele de masterat 
pentru românii de pretutindeni 2 1 

 
3 

Metodologie de înscriere la programele de formare 
profesionala a adulților. 1 

 
1 

Metodologie de înscriere la programele de formare 
profesionala a adulților. 1 1 2 

Metodologie privind înscrierea si admiterea la 
programele postuniversitare. 4 2 6 

Aprobarea rezultatelor admiterii la programele DPPD 1 
 

1 

Aprobarea rezultatelor admiterii la programele MBA 1 
 

1 
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
didactice și avizate de comisia de învățământ 2016 2017 2018 2019 Total

Aprobarea propunerii de repartizare a numărului de 
locuri finanțate de la buget alocate suplimentar de MEN 
si locuri  septembrie 2 

 
2 

Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare 
de licență. 1 1 1 1 4 

Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare 
de masterat. 1 1 1 1 4 

Total general 16 17 15 15 67 

 

Structura hotărârilor Senatului pe total mandat 2016-2019, cu incidență asupra activității de 
admitere este ilustrată în graficul următor: 

 

 

 

Aprobare modificare 
Metodologie concurs de 
admitere ‐ licenta.; 15; 

22%

Aprobare modificare 
Metodologie concurs de 
admitere ‐ masterat.; 16; 

24%

Metodologie concurs de 
admitere la programele 

de formare 
psihopedagogica; 4; 6%

Metodologie concurs de 
admitere la programele 
de studii universitare de 
licenta pentru românii de 

pretutindeni; 4; 6%

Regulament 
admitere si 

activitate didactica 
în anul pregatitor 
pentru învatarea 

limbii române; 4; 6%

Metodologie de admitere 
la programele de 

masterat pentru românii 
de pretutindeni; 3; 4%

Metodologie de 
înscriere la 

programele de 
formare 

profesionala a 
d ltil 1 2%

Metodologie de înscriere 
la programele de formare 
profesionala a adultilor.; 

2; 3%

Metodologie privind 
înscrierea si admiterea la 

programele 
postuniversitare.; 6; 9%

Aprobarea rezultatelor 
admiterii la programele 

DPPD.; 1; 2%

Aprobarea rezultatelor 
admiterii la programele 

MBA.; 1; 1%

Repartizare a 
numarului de locuri 

finantate de la 
buget alocate 

suplimentar de MEN 
si locuri  

t b i 2 3%

Aprobarea rezultatelor 
admiterii la studiile 

universitare de licenta.; 
4; 6%

Aprobarea 
rezultatelor 
admiterii la 
studiile 

universitare de 
masterat.; 4; 

6%

Structura hotarârilor senatului, cu privire la activitatea de admitere
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Un alt document supus avizării în mod periodic de către Comisia de învățământ a fost 
”Metodologia de elaborare a statelor de funcții”. Pe parcursul mandatului această metodologie a 
fost revizuită de 5 ori. In principal aceste metodologii au reglementat principiile de constituire a 
normelor didactice. Înainte de începerea fiecărui an universitar Comisia de învățământ a avizat 
favorabil statele de funcții. 

 

Documente propuse de CA în domeniul admiterii 
și avizate de comisia de învățământ 2016 2017 2018 2019 Total 

Aprobare Metodologie state de funcții 2 1 1 1 5 

Aprobare state de funcții ASE 1 2 1 4 

Aprobarea corecțiilor si îndreptărilor unor erori 
materiale din statele de funcții ale departamentelor 
didactice. 1 1 

Total 2 2 3 3 10 

 

Periodic, la începutul fiecărui semestru Comisia pentru învățământ a avizat favorabil un număr de 
41 de hotărâri ale Consiliului de Administrație prin care erau aprobate listele cu cadrele didactice 
care solicita aprobare pentru a desfășura activități la alte universități și listele cu cadrele 
didactice de la alte universități care solicita aprobare pentru a desfășura activități în ASE.  

Este de remarcat frecvența anuală relativ mare a acestor hotărâri care ar trebui luate doar la fiecare 
început de semestru de activitate didactică, adică de maxim 2 ori pe an universitar. 

Tabelul și graficul care urmează ilustrează în detaliu frecvența mobilității cadrelor didactice: 
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Toate hotărârile comisiei de învățământ (în număr de 308) au fost luate în condiții de cvorum , iar 
majoritatea dintre ele au fost adoptate în unanimitate. 

 

3.2 Raport de activitate al Comisiei senatoriale pentru Cercetare ‐ Comisia 2  
 

Comisia 2 a Senatului are ca principale atribuții analiza, dezbaterea și luarea unei decizii referitoare 
la activitatea de cercetare, organizarea și funcționarea programelor de studii universitare de 
doctorat și a programelor de studii postdoctorale. Printre cele mai importante aspecte deliberate și 
decise la nivelul Comisiei 2 s-au aflat metodologiile și regulamentele aferente admiterii, 
organizării și funcționării programelor de studii doctorale și postdoctorale, aprobarea planurilor de 
învățământ si a formațiilor de studii, a graficului de activități, aprobarea dreptului de a conduce 
doctorate, aprobarea acordării de titluri și diplome onorifice, aprobarea înființării și organizării 
unor structuri academice pentru activitatea de cercetare, aprobarea rezultatelor alegerilor la nivelul 
școlilor doctorale,  aprobarea rapoartelor de autoevaluare pentru ARACIS etc.  

În cadrul Comisiei 2 a Senatului ASE București au fost organizate un număr de 27 ședințe la nivel 
de comisie a Senatului, după cum urmează: 
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2016 (5 ședințe) 

1. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 26.04.2016, 4 puncte pe ordinea de zi. 
2. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 28.06.2016, 2 puncte pe ordinea de zi. 
3. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 26.07.2016, 3 puncte pe ordinea de zi. 
4. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 27.09.2016, 3 puncte pe ordinea de zi. 
5. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 13.12.2016, 6 puncte pe ordinea de zi. 
2017 (8 ședințe) 

1. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 06.02.2017, 3 puncte pe ordinea de zi. 
2. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 23.03.2017, 3 puncte pe ordinea de zi. 
3. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 15.05.2017, 1 punct pe ordinea de zi. 
4. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 26.06.2017, 6 puncte pe ordinea de zi. 
5. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 25.07.2017, 2 puncte pe ordinea de zi. 
6. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 26.09.2017, 5 puncte pe ordinea de zi. 
7. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 20.11.2017, 13 puncte pe ordinea de zi. 
8. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din  11.12.2017, 9 puncte pe ordinea de zi. 
2018 (8 ședințe) 

1. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 08.02.2018, 8 puncte pe ordinea de zi. 
2. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 26.03.2018, 9 puncte pe ordinea de zi. 
3. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 07.05.2018, 7 puncte pe ordinea de zi. 
4. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 25.06.2018, 6 puncte pe ordinea de zi. 
5. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 30.07.2016, 5 puncte pe ordinea de zi. 
6. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din  24.09.2018, 6 puncte pe ordinea de zi. 
7. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 12.11.2018, 5 puncte pe ordinea de zi. 
8. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 17.12.2018, 6 puncte pe ordinea de zi. 
2019 (6 ședințe) 

1. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 15.01.2019, 2 puncte pe ordinea de zi. 
2. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 07.02.2019, 4 puncte pe ordinea de zi. 
3. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 25.03.2019, 4 puncte pe ordinea de zi. 
4. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 24.06.2019, 5 puncte pe ordinea de zi. 
5. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 29.07.2019, 9 puncte pe ordinea de zi. 
6. Ședința Comisiei 2 a Senatului ASE din 24.09.2019, 8 puncte pe ordinea de zi. 
 

În ceea ce privește cadrul metodologic și organizarea și funcționarea programelor de studii de 
doctorat și postdoctorat și a altor structuri academice de cercetare, în tabelul următor sunt 
evidențiate principalele hotărâri de senat care au fost atribuite comisiei 2 pentru analiză și avizare.  
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 

2016 2017 2018 2019 Total 

Regulamentul Instituțional de organizare și 
desfășurare a studiilor universitare de doctorat al 
ASE București,  

2 1 2  5 

Aprobarea Regulamentelor Școlilor Doctorale din 
cadrul Academiei de Studii Economice din București

   1 1 

Aprobarea Graficului activităților pentru studii 
universitare de doctorat 

1 1 1 1 4 

Aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la programele postdoctorale 
de cercetare avansată, pentru anul universitar 2019 – 
2020,  

   1 1 

Aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea 
posturilor de cercetare-dezvoltare din cadrul A.S.E,  

   1 1 

Aprobarea planurilor de învățământ pentru 
programele de studii universitare de doctorat 

  1 1 2 

Aprobarea formațiilor de studii pentru anul 
universitar 2018-2019, studii universitare de 
doctorat, 

  1  1 

Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare și 
susținere a tezei de doctorat  

2 2 2 1 7 

Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi 
care solicită prelungirea perioadei de grație pentru 
elaborarea și susținerea tezei de doctorat,  

 1 2 1 4 

Aprobarea trecerii la forma cu frecvență a studenților 
doctoranzi din afara Uniunii Europene și SEE.  

 1   1 

Aprobarea listei tarifelor pentru plata activităților de 
cercetare și de doctorat 

2    2 

Aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea 
din Quebec, Montreal,  

 1   1 

Aprobarea criteriilor minimale pentru acordarea 
titlului de doctor  

  2  2 
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 

2016 2017 2018 2019 Total 

Aprobarea înființării unor structuri academice pentru 
cercetare 

 1  2 3 

Aprobarea Regulamentelor de organizare și 
funcționare pentru structuri academice de cercetare  

1 1   2 

Aprobarea numirii unui director de centru cercetare     1 1 

Validarea Raportului de autoevaluare IOSUD 1 1 1 3 6 

Total 9 10 12 13 44 

 

În ceea ce privește activitatea Comisie 2 referitoare la componenta cadrului metodologic și al 
rezultatelor alegerilor pentru domeniul doctorat, precum și componenta de resurse umane noi 
incluse în școlile doctorale din ASE, tabelul următor prezintă dinamica acestor decizii. 

 

Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 

2016 2017 2018 2019 Total 

Metodologia de alegeri și desemnare a membrilor 
CSUD 

1    1 

Metodologia de organizare și desfășurare a 
concursului public de numire a Directorului CSUD 
2016 

1    1 

Aprobarea dreptului de a conduce doctorate 1 12 19 5 37 

Avizarea rezultatului alegerilor pentru desemnarea 
directorilor Școlilor Doctorale 

  1  1 

Aprobarea solicitării unui cadru didactic de a 
desfășura activități de conducere de doctorat în 
cadrul altei universități  

   1 1 

Total 3 12 20 6 41 

 

Tabelul următor prezintă situația hotărârilor de senat aferente cadrului metodologic și activității 
privind admiterea la studii universitare de doctorat. 
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 2016 2017 2018 2019 Total 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea 
admiterii la studiile universitare de doctorat, 2 2 1  5 

Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile 
universitare de doctorat  1 1 1  3 

Aprobarea numărului de locuri si a temelor scoase la 
concurs in cadrul admiterii la doctorat,   2 2 1 5 

Aprobarea repartizării locurilor bugetare pentru 
școlile doctorale din cadrul ASE,   1 1  2 

Aprobarea repartizării locurilor pentru românii de 
pretutindeni la studii universitare de doctorat,   1  1 

Aprobarea propunerii de delegare a Consiliului de 
Administrație pentru aprobarea temelor, repartizarea 
și redistribuirea locurilor de la studiile universitare 
de doctorat pentru sesiunea de admitere din 
septembrie și noiembrie 2019.    1 1 

Total 3 6 6 2 17 

 

O componentă importantă în activitatea Comisiei 2 a reprezentat-o analiza propunerilor de 
acordare a titlurilor și diplomelor onorifice acordate de ASE unor personalități și instituții din țară 
și străinătate, tabelul următor prezentând acordarea acestora pentru fiecare an de mandat. 

Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 2016 2017 2018 2019 Total 

Aprobarea propunerii de acordare a titlului onorific 
de Doctor Honoris Causa  2 3 2 7 

Aprobarea propunerii de acordare a Diplomei 
Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil 
Madgearu  7  3 10 

Aprobarea acordării titlului de profesor emerit 
cadrelor didactice pensionate din ASE  1   1 

Aprobarea acordării diplomei ”Meritul universitar cu 
medalie de aur – Nicolae Xenopol”  1 8  9 
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Documente propuse de CA în domeniul activității 
de cercetare și avizate de comisia 2 2016 2017 2018 2019 Total 

Aprobarea acordării diplomei Meritul universitar 
Virgil Madgearu   3  3 

Total  11 14 5 30 

 

Ședințele Comisiei 2 a Senatului ASE au fost organizate de regulă în regim mixt, respectiv 
întrunire publică completată de vot online. 

La unele dintre ședințele Comisiei 2 a Senatului ASE au participat directorul CSUD prof. univ. dr. 
Roman Mihai precum și doamna prorector cu cercetarea științifică prof. univ. dr. Dumitrescu 
Dalina. 

 

3.3 Raport de activitate al Comisiei senatoriale pentru Guvernanță universitară ‐ Comisia 

3  
 

Principalele atribuții ale Comisiei 3 privesc componenta de cadru metodologic și economico-
administrativ pentru funcționarea universității și componenta patrimonială. 

În ceea ce privește prima componenta, cele mai importante hotărâri de senat care privesc activitatea 
Comisiei 3 au fost cele referitoare la cadrul metodologic (Carta ASE, ROF, Cod asigurare calitate, 
Metodologii de alegeri, Regulament Intern, Strategii, planuri și rapoarte anuale) și cele economico-
administrativ (Buget de venituri și cheltuieli, Raport privind execuția bugetară, tarife, taxe etc.). 

În tabelul următor sunt prezentate principalele hotărâri de senat ce au făcut obiectul Comisiei 3 pe 
această componentă. 

Documente propuse de CA în domeniul activității de 
guvernanță universitară și avizate de comisia 3 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total 

Carta ASE 1  1 2 

Codul de asigurare a calității în Academia de Studii 
Economice din București 

  1 1 

Programul operațional  2 1 1 4 

Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii 
Economice din București privind starea universității 

1 1 1 3 

Strategia de internaționalizare a Academiei de Studii 
Economice din București pentru perioada 2016-2027 

1   1 
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Documente propuse de CA în domeniul activității de 
guvernanță universitară și avizate de comisia 3 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total 

Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice, 
distincțiilor și diplomelor acordate de Academia de Studii 
Economice din București 

1   1 

Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț 

3 2 2 7 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii 
Economice din București 

1 1 2 4 

Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie 
Profesională a Academiei de Studii Economice din 
București. 

1   1 

Avizarea modificării componentei Comisiei de Etica si 
Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice 
din București 

  1 1 

Avizarea Metodologiei de organizare a referendumului 
universitar pentru alegerea modalității de desemnare a 
rectorului Academiei de Studii Economice din București 

  1 1 

Avizarea completării componentei nominale a Biroului 
Electoral al ASE pentru locurile vacante 

  1 1 

Regulamentul intern al ASE.  1   1 

Regulamentul de organizare și funcționare ASE (ROF), a 
Structurii de educație și cercetare și a Structurii serviciilor 
tehnico – administrative.  

2 3 1 6 

Metodologia de acordare a salariilor diferențiate 
personalului din Academia de Studii Economice din 
București.  

1 1  2 

Tarifele privind activitățile didactice desfășurate în regim de 
plată cu ora, în anul universitar 2016-2017.  

1   1 

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia 
de Studii Economice din București.  

1 2  3 

Avizarea calendarului privind programarea concediilor 
cadrelor didactice 

1 1 1 3 



28 

Documente propuse de CA în domeniul activității de 
guvernanță universitară și avizate de comisia 3 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total 

Rapoartele periodice privind activitatea de soluționare a 
petițiilor  

1 1 1 3 

Tarifele pentru utilizarea de spații din cadrul Academiei de 
Studii Economice din București. 

1   1 

Avizarea actului adițional la acordul de parteneriat încheiat 
cu Université du Québec à Montréal 

  1 1 

Total 20 13 15 48 

 

2016-2017 

Colectarea, analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către 
membrii Senatului cu privire la Programul operațional al Rectorului pentru perioada martie - 
decembrie 2016. Pe baza documentului elaborat și înaintat Senatului universitar de către Consiliul 
de Administrație al ASE, membrii Comisiei de Guvernanță universitară au procedat la verificarea 
compatibilității existente între cele cuprinse în acest document și: Carta universitară; prevederile 
Programului managerial, cu care a candidat și a câștigat alegerile universitare, rectorul Prof. Univ. 
dr. Nicolae Istudor; clauzele Contractului de management încheiat între Rector și Senatul 
universitar, celelalte elemente de natura cadrului reglementar operaționale în universitatea noastră. 
Punctele de vedere colectate de la membrii Senatului universitar precum și dezbaterile care au avut 
loc cu ocazia ședinței comisiei de Guvernanță universitară au relevat deplina compatibilitate între 
prevederile documentului primit spre analiză și avizare și cadrul reglementar specific procesului 
de guvernanță universitară operațional în Academia de Studii Economice din București. Pe acest 
temei, comisia a avizat favorabil documentul și a propus plenului Senatului  aprobarea acestuia.   

Analizarea și avizarea Strategiei de internaționalizare a Academiei de Studii Economice din 
București pentru perioada 2016-2027. S-a luat notă de punctul de pornire în elaborarea proiectului 
acestui document de programare strategică și anume că „asumarea procesului de 
internaționalizare în ASE este una din principalele priorități ale actualei echipe manageriale și 
se bazează pe efortul comun al întregii comunități academice și ale serviciilor administrative 
suport”. Cu ocazia dezbaterilor care au avut loc la n nivelul comisiei de Guvernanță universitară 
s-au propus: renunțarea la o serie de detalii tehnice mai puțin relevante pentru un document de 
importanță strategică; scoaterea și mai clară în evidență a principalilor vectori motivaționali pentru 
membrii comunității noastre universitare; evitarea repetării unor aspecte descriptive; evidențierea 
și mai apăsată a faptului că „internaționalizarea este un proces multinivel și multiparametrial care 
depinde de numeroase variabile”; referirea mai explicită la stadiul de la care pornim și la aspectele 
cu care ne mândrim. Prin sintetizarea propunerilor făcute de către membrii comisiei s-a adăugat la 
textul inițial al documentului o parte referitoare la ambiția Academiei de Studii Economice din 
București de a se consolida ca lider regional în domeniul învățământului economic, de afaceri și 
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de administrație publică și a deveni una dintre cele mai atractive universități civice din lume. 
Strategia în domeniul internaționalizării este menită să confere o dimensiune practică și pragmatică 
demersurilor noastre de a ne adapta la un climat internațional tot mai dinamic și mai provocativ, 
tratându-se  vectorii internaționalizării universității noastre acasă și în străinătate, la toate nivelurile 
și prin eforturile coerente ale tuturor membrilor comunității noastre universitare.  

Colectarea, analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către 
membrii Senatului cu privire la propunerea de modificare a Regulamentului privind acordarea 
titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor acordate de Academia de Studii Economice din 
București. Comisia de Guvernanță universitară a propus și susținut introducerea unei noi diplome 
Diploma Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol.  S-a avut în vedere delimitarea 
beneficiarilor diplomei Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu în două categorii 
– personalități profesionale și științifice cu contribuții deosebite la realizarea viziunii, misiunii și 
obiectivelor strategice ale Academiei de Studii Economice din București și, respectiv, instituții 
publice sau private care au contribuit la dezvoltarea învățământului din România, au sprijinit ASE 
în realizarea misiunii sale sau au adus o contribuție notabilă la creșterea prestigiului universității 
noastre pe plan național și internațional. A rezultat un cadru reglementar îmbunătățit, un mecanism 
procedural și operațional flexibil și au fost create premise pentru selectarea atentă a beneficiarilor 
celor mai onorante diplome și medalii oferite de universitatea noastră.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016. Membrii comisiei de 
Guvernanță universitară au luat notă cu satisfacție și au apreciat pozitiv decizia Consiliului de 
administrație de a supune spre analiza și avizarea Senatului universitar execuția bugetară cu o 
frecvență trimestrială și semestrială. Cu ocazia dezbaterilor care au avut loc în cadrul comisiei s-a 
apreciat complexitatea documentului supus spre analiză, coerența liniilor bugetare cu 
reglementările legale în vigoare dar și cu prevederile din Programul operațional pentru întreaga 
perioadă a mandatului de patru ani, respectiv ale celui anual, preocuparea conducerii executive de 
a oferi forului deliberativ al universității (Senatul universitar) tablouri sinoptice bine structurate, 
sugestive și posibil de analizat în dinamică temporală. Recomandările făcute de către membrii 
comisiei au vizat: deplasarea centrului de greutate al activităților executive dinspre indicatorii de 
input către cei de output (de rezultat); o mai mare atenție acordată activităților de cercetare, 
dezvoltare, inovare; urmărirea implicării tuturor membrilor comunității universitare în procesul de 
asumare și îndeplinire a angajamentelor instituționale; mai mare coerență între orizonturile 
temporale și planurile operaționale.  

Colectarea, analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către 
membrii Senatului cu privire la Programul operațional al Rectorului pentru anul 2017. Pe baza 
documentului elaborat și înaintat Senatului universitar de către Consiliul de Administrație al ASE, 
membrii Comisiei de Guvernanță universitară au procedat la verificarea compatibilității existente 
între cele cuprinse în acest document și elementele referențiale de natura cadrului reglementar 
național și intern al ASE. Punctele de vedere colectate de la membrii Senatului universitar precum 
și dezbaterile care au avut loc cu ocazia ședinței comisiei de Guvernanță universitară au relevat o 
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și mai bună compatibilitate între prevederile documentului primit spre analiză și avizare și cadrul 
reglementar specific procesului de guvernanță universitară operațional în Academia de Studii 
Economice din București. S-a luat notă de internalizarea de către Consiliul de administrație a 
recomandărilor făcute de către membrii Senatului cu ocazia aprobării precedentului Program 
Operațional anual. Pe acest temei, comisia a avizat favorabil documentul și a propus plenului 
Senatului  aprobarea acestuia.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016. Membrii comisiei au luat 
notă de modificările operate în structura documentului, ca urmare a sugestiilor făcute de către 
aceștia, și de faptul că a rezultat un document de raportare mai puțin încărcat cu date și fapte 
nerelevante și care oferă o imagine dinamică, comprehensivă și mai sugestivă asupra echilibrelor 
financiare definitorii pentru activitatea universității noastre.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii 
Economice din București pentru anul 2017. Comisia a luat notă de faptul că proiectul de buget de 
venituri și cheltuieli este judicios structurat, ține seama de legislația financiară în vigoare, este 
elaborat în conformitate cu liniile directoare regăsibile în contractele instituționale semnate de 
ASE cu MEC (cel privind finanțarea de bază și cel privind finanțarea complementară) și conține 
limite de venituri definite prin optimism moderat și de cheltuieli definite prin rigoare și 
pragmatism. Documentul a fost trimis plenului Senatului cu propunerea de a fi aprobat.   

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București 
privind starea universității. Membrii comisiei au apreciat progresele înregistrate de la începutul 
mandatului aflat în derulare, au subliniat eforturile constante ale membrilor comunității 
universitare în direcția atingerii unor ținte profesionale și științifice înalte, au evidențiat rigoarea 
cu care conducerea executivă a ASE a urmări îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Contractul 
încheiat de către Rector cu Senatul ASE, au făcut o serie de sugestii vizând urmărirea cu prevalență 
a indicatorilor de rezultat la nivelul tuturor componentelor activității universitare. Pornind de la 
constatarea că acest document relevă un început de mandat promițător, membrii comisiei de 
Guvernanță universitară au avizat în plenitudinea lor raportul și au propus plenului Senatului 
aprobarea acestuia fără amendamente notabile.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2016. Membrii comisiei au luat notă de modificările 
operate în structura documentului, ca urmare a sugestiilor făcute de către aceștia, și de faptul că a 
rezultat un document de raportare mult îmbunătățit, degrevat de prea multe date și fapte mai puțin 
relevante și evidențiind cele mai importante echilibre economice definitorii pentru sănătatea 
financiară a universității, ceea ce permite accesul la un tablou sinoptic dinamic, comprehensiv și 
mai sugestivă asupra echilibrelor financiare definitorii pentru activitatea universității noastre.  
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Anul universitar 2017-2018 

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare 
ASE (ROF) si a Structurii serviciilor tehnico-administrative. Membrii comisiei au luat notă de 
propunerile înaintate Senatului de către Consiliul de Administrație vizând actualizarea și 
reformularea unora  dintre prevederile acestui document important pentru cultura organizațională 
și managementul modern ale universității noastre. Constatând justețea celor cuprinse în Nota de 
fundamentare a propunerii, comisia a avizat favorabil aspectele vizând: reoperaționalizarea 
Centrului de Perfecționare-Complex Predeal; stabilirea atribuțiilor funcționale ale Societății 
Antreprenoriale Studențești și includerea în sfera de cuprindere a acestei structuri organizaționale 
a Incubatorului de afaceri. Apreciind că aceste redefiniri au menirea să contribuie la o mai mare 
eficacitate organizațională, membrii comisiei au propus plenului Senatului aprobarea formei 
îmbunătățite a Regulamentului de Organizare si Funcționare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor 
tehnico-administrative.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017. Membrii comisiei de 
Guvernanță universitară au apreciat pozitiv completitatea documentului supus spre analiză, 
coerența liniilor bugetare cu reglementările legale în vigoare dar și cu prevederile din Programul 
operațional pentru întreaga perioadă a mandatului de patru ani, respectiv ale celui anual, 
preocuparea conducerii executive de a oferi în continuare Senatului universitar tablouri sinoptice 
bine structurate. Întrucât calitatea documentului analizat a fost apreciată ca una îmbunătățită în 
raport cu exercițiile de raportare anterioare, membrii comisiei nu au făcut recomandări de 
substanță.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Programul operațional al Rectorului pentru anul 2018. S-a luat notă de 
deplina compatibilitate între cele cuprinse în acest document și: Carta universitară; prevederile 
Programului managerial, al; clauzele Contractului de management încheiat între Rector și Senatul 
universitar. Punctele de vedere colectate de la membrii Senatului universitar precum și dezbaterile 
care au avut loc cu ocazia ședinței comisiei de Guvernanță universitară au fost convergente către 
aprecierea documentului ca unul realist, ambițios, sustenabil din punct de vedere al resurselor, 
echilibrat și care ia în considerare evoluțiile care au loc la nivel național, european și internațional. 
Pe acest temei, comisia a avizat favorabil documentul și a propus plenului Senatului aprobarea 
acestuia.   

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii 
Economice din București pentru anul 2018. Comisia a luat notă de faptul că proiectul de buget de 
venituri și cheltuieli este judicios structurat, ține seama de reglementările legale în materie, asigură 
suportul financiar pentru buna funcționare a universității, conține resursele cerute de punerea în 
aplicare a unor elemente de legislație națională (îndeosebi în materie de salarizare este în sectorul 
bugetar) și este elaborat în conformitate cu liniile directoare regăsibile în contractele instituționale 
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semnate de ASE și conține limite de venituri definite prin optimism moderat și de cheltuieli 
definite prin rigoare și pragmatism. Documentul a fost trimis plenului Senatului cu propunerea de 
a fi aprobat. În luna ianuarie 2018, cu ocazia unei ședințe online a Senatului au fost aprobate unele 
modificări la  Bugetul de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București 
pentru anul 2018 pentru a se integra în proiectul bugetului unele resurse alocate de către MEN.  

Analizarea  și avizarea propunerilor care au fost făcute de către membrii Senatului cu privire la 
proiectul de Metodologie privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din 
București, în anul universitar 2018-2019. Membrii comisiei de Guvernanță universitară s-au 
aplecat cu mare atenție asupra tipurilor și nivelurilor taxelor propuse de către Consiliul de 
Administrație pentru a fi percepute pentru diversele servicii pe care le oferă universitatea noastră. 
A fost apreciată tipologia comprehensivă a textelor propuse, soliditatea cu care acestea au fost 
fundamentate pe elemente de cost, corelativitatea și proporționalitatea între nivelurile de taxe, 
precum și precizarea situațiilor și a criteriilor privitoare la obținerea de gratuități sau reduceri ale 
acestora.  

Analizarea  și avizarea propunerilor care au fost făcute de către membrii Senatului cu privire la 
proiectul de modificare și completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare ASE (ROF) 
și a Structurii serviciilor de educație și cercetare. Membrii comisiei au apreciat foarte mult 
propunerea de detaliere a obiectivelor și de conturare a mecanismelor funcționale ale Institutului 
de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice. La baza deciziei de avizare favorabilă a 
acestei propuneri s-au aflat următoarele considerente: oferirea unui răspuns adecvat la cerința de a 
valorifica optim statutul de universitate de cercetare avansată pe care îl are pe merit ASE; 
operaționalizarea unei structuri funcționale care să impulsioneze accesarea unor resurse financiare 
pe măsura proiectelor de cercetare anvizajate de către centrele de cercetare din universitate; 
coagularea unor poli de excelență în materie de cercetare, dezvoltare și inovare; oferirea unor stagii 
de cercetare și de specializare pentru experți de mare referință în domeniile de interes pentru 
cercetarea economică.  În ședința Senatului universitar din data de 31.07.2018 s-a aprobat, cu 
avizul favorabil al comisiei de Guvernanță universitară, înființarea (și înscrierea în Organigrama 
ASE) a Centrului de Excelență în domeniul Comerțului Exterior apreciindu-se valoarea adăugată 
pe care acesta o va putea aduce pe relația de parteneriat dintre universitatea noastră și mediul 
instituțional, economi și social specializat.  

Analizarea și avizarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018. Membrii comisiei de 
Guvernanță universitară au apreciat pozitiv completitatea documentului supus spre analiză, 
coerența liniilor bugetare cu reglementările legale în vigoare dar și cu prevederile din Programul 
operațional pentru întreaga perioadă a mandatului de patru ani, respectiv ale celui anual, 
preocuparea conducerii executive de a oferi în continuare Senatului universitar tablouri sinoptice 
bine structurate. Întrucât calitatea documentului analizat a fost apreciată ca una îmbunătățită în 
raport cu exercițiile de raportare anterioare, membrii comisiei nu au făcut recomandări de 
substanță.  
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Anul universitar 2018-2019 

Pentru ședința plenului Senatului programată pentru data de 16.11.2018, comisia de Guvernanță 
universitară a procedat la analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost 
făcute de către membrii Senatului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de 
Organizare si Funcționare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor tehnico-administrative. Membrii 
comisiei au luat notă de propunerile înaintate Senatului de către Consiliul de Administrație vizând 
actualizarea și reformularea unora  dintre prevederile acestui document important pentru cultura 
organizațională și managementul modern ale universității noastre. Apreciind că aceste redefiniri 
au menirea să contribuie la o mai mare eficacitate organizațională, membrii comisiei au propus 
plenului Senatului aprobarea formei îmbunătățite a Regulamentului de Organizare si Funcționare 
ASE (ROF) si a Structurii serviciilor tehnico-administrative. Cu aceeași ocazie, a fost avizată 
favorabil și propunerea CA privind tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu 
ora, în anul universitar 2018-2019. 

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația 
patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2018-30.09.2018. Membrii comisiei de 
Guvernanță universitară au apreciat pozitiv completitatea documentului supus spre analiză, 
coerența liniilor bugetare cu reglementările legale în vigoare dar și cu prevederile din Programul 
operațional pentru întreaga perioadă a mandatului de patru ani, respectiv ale celui anual, 
preocuparea conducerii executive de a oferi în continuare Senatului universitar tablouri sinoptice 
bine structurate. Întrucât calitatea documentului analizat a fost apreciată ca una îmbunătățită în 
raport cu exercițiile de raportare anterioare, membrii comisiei nu au făcut recomandări de 
substanță.  

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii 
Economice din București pentru anul 2019. Comisia a luat notă de faptul că proiectul de buget de 
venituri și cheltuieli este judicios structurat, ține seama de reglementările legale în materie, asigură 
suportul financiar pentru buna funcționare a universității, conține resursele cerute de punerea în 
aplicare a unor elemente de legislație națională (îndeosebi în materie de salarizare este în sectorul 
bugetar) și este elaborat în conformitate cu liniile directoare regăsibile în contractele instituționale 
semnate de ASE și conține limite de venituri definite prin optimism moderat și de cheltuieli 
definite prin rigoare și pragmatism. Documentul a fost trimis plenului Senatului cu propunerea de 
a fi aprobat. 

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Programul operațional al Rectorului pentru anul 2019. S-a luat notă de 
deplina compatibilitate între cele cuprinse în acest document și: Carta universitară; prevederile 
Programului managerial, al; clauzele Contractului de management încheiat între Rector și Senatul 
universitar. Punctele de vedere colectate de la membrii Senatului universitar precum și dezbaterile 
care au avut loc cu ocazia ședinței comisiei de Guvernanță universitară au fost convergente către 
aprecierea documentului ca unul realist, ambițios, sustenabil din punct de vedere al resurselor, 
echilibrat și care ia în considerare evoluțiile care au loc la nivel național, european și internațional. 
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Pe acest temei, comisia a avizat favorabil documentul și a propus plenului Senatului  aprobarea 
acestuia.   

Analizarea  și avizarea propunerilor și a amendamentelor care au fost făcute de către membrii 
Senatului cu privire la Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București 
privind starea universității. Membrii comisiei au apreciat progresele înregistrate de la începutul 
mandatului aflat în derulare, au subliniat eforturile constante ale membrilor comunității 
universitare în direcția atingerii unor ținte profesionale și științifice înalte, au evidențiat rigoarea 
cu care conducerea executivă a ASE a urmări îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Contractul 
încheiat de către Rector cu Senatul ASE, au făcut o serie de sugestii vizând urmărirea cu prevalență 
a indicatorilor de rezultat la nivelul tuturor componentelor activității universitare. Pornind de la 
constatarea că acest document relevă o îndeplinire corespunzătoare a indicatorilor de performanță 
cuprinși în contractul de management semnat între rector și Senatul universitar, membrii comisiei 
de Guvernanță universitară au avizat în plenitudinea lor raportul și au propus plenului Senatului 
aprobarea acestuia fără amendamente notabile.  

O activitate de mare importanță pentru buna funcționare a echilibrelor intra-instituționale a fost 
elaborarea unei noi Carte a ASE. Pentru aceasta, s-a constituit o comisiei paritară compusă din 
câte 8 membri desemnați de către Consiliul de Administrație și respectiv de către Senatul 
universitar care urma să lucreze pe baza unui proiect de cartă universitară elaborat și pus la 
dispoziția comisiei de către Consiliul de administrație. A urmat un proces deosebit de laborios, 
care a inclus reuniuni bilunare ale comisiei și o reuniune de lucru care a avut loc la Centrul 
internațional de conferințe al ASE de la Predeal. În urma acestor exerciții de colaborare de cea mai 
înaltă ținută a rezultat o versiune a Cartei universitare care a fost supusă dezbaterii publice o lungă 
perioadă de timp. Comisia mixtă Senat-Consiliu de Administrație a preluat propunerile și 
amendamentele făcute de către membrii comunității universitare și, pe cele care au întrunit 
consensul membrilor săi, le-au inserat în textul Cartei care a fost remis Senatului spre aprobare. În 
cadrul ședinței plenului Senatului ASE din data de 27.03.2019 a fost aprobată noua Cartă a 
universității care poate fi apreciată a fi una modernă, actualizată și în care au fost reținute aspectele 
de natură normativă și principială specifice unui astfel de nivel de reglementare, multe aspecte de 
detaliu (care figurau în versiunea anterioară a Cartei) fiind redirecționate către regulamentele și 
metodologiile prevăzute în Cartă.  

În sarcina comisiei de Guvernanță Universitară a fost plasată elaborarea și avizarea Codului de 
asigurare a calității în Academia de Studii Economice din București. În acest demers reglementar 
pretențios am beneficiat de un sprijin foarte util din partea Consiliului de Administrație, îndeosebi 
a prorectorului responsabil pentru acest resort al eficacității educaționale. Prima versiunea 
documentului menționat a fost supusă dezbaterii și avizării Consiliului de Administrație al ASE și 
apoi a revenit spre analiză comisiei noastre. În urma unor dezbateri foarte minuțioase și dedicate, 
pe parcursul cărora membrii comisiei au adus contribuții foarte importante, a rezultat un proiect 
de Cod privind asigurarea calității procesului de învățământ care a fost discuta și aprobat cadrul 
ședinței plenului Senatului ASE din data de 27.03.2019.  

A doua componentă a activității Comisiei 3 a reprezentat-o analiza și luarea unei decizii în ceea ce 
privește anumite propuneri venite din partea CA referitoare al anumite situații de patrimoniu: 
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investiții, reabilitări, cedări, preluări, clarificări etc. În tabelul următor sunt prezentate principalele 
hotărâri de Senat pentru această componentă. 

 

Documente propuse de CA în domeniul activității de 
guvernanță universitară și avizate de comisia 3 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total 

Depunerea unei cereri de finanțare pentru competiția de 
proiecte organizată în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, în vederea reabilitării si dotării 
imobilului din str. Mihail Moxa nr. 5-7, corp B 

 1  1 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea 
corpului C2(B), S+P+3E, Sali de curs - str. M. Moxa 5-7, 
sector 1, al Academiei de Studii Economice din București” 

 1  1 

Aprobarea scoaterii din funcțiune a clădirii (mijloc fix) din 
cadrul gestiunii imobil Nicolae Iorga 

 1  1 

Avizarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul 
de investiții „Consolidare, restaurare si extindere imobil 
ASE București - Spatii de educație si cercetare ASE 
București, Piața Romana nr. 7 

  1 1 

Avizarea Notei privind situația juridica a imobilului situat în 
str. Mihail Moxa nr. 20 

  1 1 

Inițierea demersurilor în vederea scoaterii din domeniul 
public al statului și trecerea în domeniul privat al statului a 
clădirii din str. Calea Șerban Vodă nr. 22-24, sector 4, 
București, în vederea demolării. 

1   1 

Avizarea Modalității de soluționare a situației privind 
terenul din str. ing. Cristian Pascal nr. 25 

  1 1 

Aprobarea Predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice, prin Compania Națională de 
Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, a construcției si 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii 
Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice 
București, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, București”. 

  1 1 

Avizarea preluării unui club sportiv dintre cele aflate în 
subordinea Ministerului Educației Naționale si modificarea 

  1 1 
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organigramei si Regulamentului de organizare si funcționare 
al Academiei de Studii Economice din București 

Reluare executării lucrărilor de construire la corpul de 
clădire – C2 – din Piața Romană nr. 7, sector 1, București. 

1   1 

Actualizarea documentației tehnico – economice aferentă 
obiectivului de investiții – imobil Mihai Eminescu.  

1   1 

Total 3 3 5 11 

 

Analizarea  și avizarea propunerii înaintate către Senat de către Consiliul de Administrație privind 
depunerea unei cereri de finanțare pentru competiția de proiecte organizată în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării si dotării imobilului din str. Mihail Moxa 
nr. 5-7, corp B. A fost apreciată de către membrii comisiei decizia conducerii executive a 
universității de a accesa fonduri structurale și de investiții pentru extinderea și modernizarea 
infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din București prin reabilitarea și și 
echiparea la standardele moderne a imobilului din str. Mihail Moxa nr. 5-7, corp B. Detaliile 
financiare ale acestei aplicații au vizat: valoarea totală estimată a proiectului - 22.995.000 lei; 
contribuția ASE - 459.900 lei (2%). Art. 2. S-a propus Senatului să ia notă de acest demers cu reală 
valoare adăugată și de demararea achiziției privind încheierea contractului de prestări de Servicii 
de proiectare faza „Documentație de avizare a lucrărilor de investiții (D.A.L.I.)”. 

 

3.4 Raport de activitate al Comisiei senatoriale pentru activitățile studenților ‐ Comisia 4  
 

Pe parcursul mandatului 2016-2019, Comisia pentru activitățile studenților și-a desfășurat 
activitatea în Senatul Universitar al Academiei de Studii Economice din București monitorizând 
și legiferând activitățile studenților ce transcend aria academică. În acest mandat, comisia a fost 
alcătuită dintr-un număr de douăzeci și patru de membri, dintre care paisprezece membri au fost 
cadre didactice și nouă studenți reprezentanți, dintre care patru locuri vacante, la care s-a adăugat 
un al zecelea student, drept președinte al comisiei.  

Având în vedere că mandatul studenților reprezentanți a fost de doi ani, iar calitatea de student 
reprezentant poate fi deținută doar atât timp cât persoanele reprezentante sunt studenți ai 
Academiei de Studii Economice din București (ASE), pe parcursul acestui mandat anumiți studenți 
reprezentanți și-au încheiat activitatea de student reprezentant prin absolvirea ciclului de 
licență/masterat. La acești studenți se adaugă un student ce a ocupat poziția de președinte al acestei 
comisii aferent mandatului precizat anterior: El Habashi Sara - Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, iar studentul reprezentant, Nimerenco Ina, a ocupat poziția de secretar al 
comisiei prin vot unanim. 
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Activitatea Comisiei pentru activitățile studenților a vizat analiza materialelor de legislație internă 
ce vizează activitatea extra-curriculară a studenților și viața socială a studenților ASE. Cu alte 
cuvinte, printre subiectele abordate în cadrul comisiei pe parcursul mandatului s-au enumerat 
elemente precum: 

 Aprobarea Planului de activități ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 
(CCOC); 

 Aprobarea cuantumului tuturor burselor (de merit, de performanță, sociale, de excelență) 
oferite studenților ASE București aprobate semestrial în fiecare an universitar; 

 Aprobarea metodologiei de acordare a burselor pentru studenții ASE București; 
 Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților revizuit și actualizat 

față de versiunea anterioară și aprobat în ședința Senatului universitar; 
 Aprobarea raporturilor privind organizarea diferitelor Școli de vară (ex. Școala 

Internațională de Vară – Bucharest Summer University, Statistics Summer School, Data 
Science). 

De asemenea, dincolo de actele și regulamentele normative analizate de către membrii Comisiei 
pentru activitățile studenților, membrii comisiei au analizat și aprobat metodologia privind cazarea 
studenților ASE în căminele studențești puse la dispoziție de către universitate. Totodată, studenții 
reprezentanți din cadrul comisiei au evaluat și supravegheat modul de respectare a prevederilor 
actelor normative în vigoare relative la alocarea locurilor de cămin studenților și au lucrat 
îndeaproape cu membrii Comisiei de Cazare pentru soluționarea într-o măsură cât mai mare a 
cererilor de cazare.  

În continuare, studenții reprezentanți din cadrul comisiei au contribuit și la alte procese relevante 
pentru viața socială a studenților din ASE printre care se enumeră: alocarea burselor sociale, de 
studiu, merit, performanță, excelență prin monitorizarea gradului de respectare a prevederilor 
metodologice legate de criterii de acordare, a calendarului derulării procesului și a implicării 
studenților reprezentanți în comisiile de acordare a burselor de la nivelul facultăților; distribuirea 
locurilor în taberele studențești oferite de către Ministerul Tineretului și Sportului, asigurarea 
suportului pentru respectarea prevederilor metodologiei și asigurarea participării active a 
reprezentanților studenților în comisiile responsabile cu derularea întregului proces. 

De-a lungul acestui mandat, Comisia pentru activitățile studenților a dezbătut un număr de 
patruzeci și trei (43) de puncte pe ordinea de zi în cadrul ședințelor de Senat, care au fost aprobate 
aproximativ în totalitate prin aviz favorabil în cadrul comisiei. 

Biroul Permanent al Senatului 

Decembrie 2019 
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Anexa 1 

Comisiile Senatului Universitar (început de mandat ‐ 2016) 
Comisia 1 - Comisia pentru învățământ 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Statut 
senator 

Facultatea Funcția 

1. Ionescu Bogdan Ștefan prof. dr.  CIG Președinte 

2. Alpopi Cristina prof. dr.  AMP Membru 

3. Anghel Ion prof. dr.  CIG Membru 

4. Begu Liviu Stelian  prof. dr.  CSIE Membru 

5. Boja Cătălin Emilian conf. dr.  CSIE Membru 

6. Caraiani Chirața prof. dr.  CIG Membru 

7. Cicea Claudiu Constantin  prof. dr.  MAN Membru 

8. Ciocodeică David student MRK Secretar 

9. Dedu Vasile prof. dr.  FABBV Membru 

10. Dima Mihaela Alina prof. dr.  FABIZ Membru 

11. Georgescu Ștefan Dominic conf. dr.  MAN Membru 

12. Giuclea Marius conf. dr.  CSIE Membru 

13. Hurduzeu Gheorghe  prof.  dr. REI Membru 

14. Ioniță Ana Maria student BT Membru 

15. Mureșan Laura Mihaela prof.  dr. REI Membru 

16. Nica Elvira Prof.dr. AMP Membru 

17. Nicolae Mariana prof.  dr. REI Membru 

18. Rujenescu Andreea Adelina student FABIZ Membru 

19. Ruse Ana Valentina student IOSUD Membru 

20. Socol Cristian prof. dr.  ETA Membru 

21. Stoica Florentina Camelia prof. dr.  CIG Membru 

22. Toader Dana Cristiana student AMP Membru 

23. Țâțu Lucian conf. dr.  FABBV Membru 

24. Țigu Gabriela prof. dr.  BT Membru 

25. Vintilă Georgeta prof. dr.  FABBV Membru 
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Comisia 2 - Comisia pentru cercetare științifică 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Statut senator Facultatea Funcția 

1 Brezeanu Petre prof. dr.  FABBV Președinte 

2 Agapie Alexandru Licinius conf. dr.  CSIE Membru 

3 Andrei Laura Ionela student EAM Membru 

4 Badea Liana prof. dr.  ETA Membru 

5 Bodea Constanța Nicoleta prof. dr.  CSIE Membru 

6 Cace Corina prof. dr.  ETA Membru 

7 Ciobanu Radu lect. dr. FABBV Secretar 

8 Dobrin Octavian Cosmin prof. dr.  MAN Membru 

9 Feleagă Liliana prof. dr.  CIG Membru 

10 Herțeliu Claudiu prof. dr.  CSIE Membru 

11 Huru Dragoș conf. dr.  ETA Membru 

12 Ionașcu Ion  prof. dr.  CIG Membru 

13 Lorentz Maria Antoaneta conf. dr.   REI Membru 

14 Marinaș Marius Corneliu prof. dr.  ETA Membru 

15 Orîndaru Andreea student IOSUD Membru 

16 Pamfilie Rodica      prof. dr.  BT Membru 

17 Popa Ion prof. dr.  MAN Membru 

18 Popescu Gabriel prof. dr.  EAM Membru 

19 Săcărin Marian prof. dr.  CIG Membru 

20 Simion Melinte Cezar Petre conf. dr.  MAN Membru 

21 Țițan Emilia prof. dr.  CSIE Membru 

22 Vanghele Diana student MRK Membru 

23 Volchivscaia Irina student AMP Membru 
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Comisia 3 - Comisia pentru guvernanță universitară 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Statut 

senator 
Facultatea Funcția 

1. Miron Dumitru Prof.dr. REI  Președinte 

2. Aldea Georgiana  Student  EAM Membru 

3. Arhire Eduard Ionel Student FABBV Membru 

4. Bologa Răzvan  Conf.dr. CSIE Membru 

5. Constantin Alexandru 
Marian 

Student CSIE Membru 

6. Corboș Răzvan Andrei Conf.dr. MAN Membru 

7. Crețan Georgiana Camelia Lect.dr. FABBV Secretar 

8. Diaconescu Mirela Conf.dr. REI Membru 

9. Dinu Eduard Mădălin Prof.dr. CIG Membru 

10 Florea Ana Maria Oana Student FABIZ Membru 

11 Maican Ovidiu Florea Lect.dr. CIG Membru 

12 Mihai Florin Prof.dr. CIG Membru 

13 Moroianu Nicolae Conf.dr. ETA Membru 

14 Mușetescu Radu Cristian Conf.dr. REI Membru 

15 Negrea Bogdan Cristian  Conf.dr. FABBV Membru 

16 Paraschiv Dorel Mihai Prof.dr. REI Membru 

17 Radu Gabriel Conf.dr. CIG Membru 

18 Roman Mihai Daniel Prof.dr. CSIE Membru 

19 Sârbu Roxana  Prof.dr. BT Membru 

20 Smeureanu Ion Prof.dr. CSIE Membru 

21 Stoica Dragoș Andrei Student CIG Membru 

22 Strat Vasile Alexandru Lect.dr. CSIE Membru 

23 VACANT   EAM Membru 
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Comisia 4 - Comisia pentru activitățile studenților 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Statut 
senator 

Facultatea Funcția 

1. Dumitru Bianca Adriana student FABBV Președinte 

2. Alexe Denisa Maria student BT Membru 

3. Anghel Laurențiu Dan prof. dr.  MRK Membru 

4. Armean Diana student CIG Membru 

5. Capotă Stanciu Rodica conf. dr. REI Membru 

6. Ceban Octavian student CSIE Membru 

7. Comșa Petru Bogdan student REI Membru 

8. David Irina lect. dr.  REI Membru 

9. Dârdală Marian prof. dr.  CSIE Membru 

10. Dinu Aura student CIG Membru 

11. Dumitru Ionel prof. dr.  MRK Membru 

12. Golea Anca Larisa student MAN Membru 

13. Jinga Gabriel conf. dr.  CIG Membru 

14. Jinga Gheorghe prof. dr.  EAM Membru 

15. Mavriș Andrei student REI Membru 

16. Muscalu Eduard student ETA Secretar 

17. Onete Cristian Bogdan prof. dr.  BT Membru 

18. Popescu Delia prof. dr.  BT Membru 

19. Tanțău Adrian Dumitru prof. dr.  FABIZ Membru 

20. Tatu Anca Loredana student ETA Membru 

21. Toma Valeriu Cristian conf. dr.  CSIE Membru 

22. Țurlea Eugeniu prof. dr.  CIG Membru 

23. Zaharia Răzvan prof. dr.  MRK Membru 
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Anexa 2  

Comisiile Senatului Universitar (la sfârșitul mandatului – 2020) 
 

Comisia 1 - Comisia pentru învățământ 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Statut 
senator 

Facultatea Funcția 

1.  Ionescu Bogdan Ștefan prof. dr.  CIG Președinte 

2. Alpopi Cristina prof. dr.  AMP Membru 

3. Anghel Ion prof. dr.  CIG Membru 

4. Begu Liviu Stelian  prof. dr.  CSIE Membru 

5. Boja Cătălin Emilian conf. dr.  CSIE Membru 

6. Caraiani Chirața prof. dr.  CIG Membru 

7. Cicea Claudiu Constantin  prof. dr.  MAN Membru 

8. Drăgușanu Carmen student CIG Membru 

9. Dedu Vasile prof. dr.  FABBV Membru 

10. Dima Mihaela Alina prof. dr.  FABIZ Membru 

11. Georgescu Ștefan Dominic conf. dr.  MAN Membru 

12. Giuclea Marius conf. dr.  CSIE Membru 

13. Hurduzeu Gheorghe  prof.  dr. REI Membru 

14. Matei Florin Bogdan student CSIE Membru 

15. Mureșan Laura Mihaela prof.  dr. REI Membru 

16. 
Șerban-Oprescu Anca-
Teodora 

conf.  dr. REI Membru 

17. VACANT student MAN Membru 

18. VACANT student MAN Membru 

19. Socol Cristian prof. dr.  ETA Membru 

20. Stoica Florentina Camelia prof. dr.  CIG Membru 

21. Ciocodeică David Florin student MRK Secretar 

22. Țâțu Lucian conf. dr.  FABBV Membru 

23. Țigu Gabriela prof. dr.  BT Membru 

24. Vintilă Georgeta prof. dr.  FABBV Membru 
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Comisia 2 - Comisia pentru cercetare științifică 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Statut 
senator 

Facultatea Funcția 

1 Brezeanu Petre prof. dr.  FABBV Președinte 

2 Agapie Alexandru Licinius conf. dr.  CSIE Membru 

3 Ciubancan Cristian  student ETA Membru 

4 Badea Liana prof. dr.  ETA Membru 

5 Bodea Constanța Nicoleta prof. dr.  CSIE Membru 

6 Dumitru Daniela Elena conf. dr.  ETA Membru 

7 Ciobanu Radu lect. dr. FABBV Secretar 

8 Dobrin Octavian Cosmin prof. dr.  MAN Membru 

9 Feleagă Liliana prof. dr.  CIG Membru 

10 Herțeliu Claudiu prof. dr.  CSIE Membru 

11 Huru Dragoș conf. dr.  ETA Membru 

12 Ionașcu Ion  prof. dr.  CIG Membru 

13 Lorentz Maria Antoaneta conf. dr.   REI Membru 

14 Marinaș Marius Corneliu prof. dr.  ETA Membru 

15 Vacant student FABBV Membru 

16 Pamfilie Rodica      prof. dr.  BT Membru 

17 Popa Ion prof. dr.  MAN Membru 

18 Popescu Gabriel prof. dr.  EAM Membru 

19 Săcărin Marian prof. dr.  CIG Membru 

20 Simion Melinte Cezar Petre conf. dr.  MAN Membru 

21 Țițan Emilia prof. dr.  CSIE Membru 

22 Stoica Dragoș Andrei  DRD CIG Membru 

23 Chivu Raluca  DRD  MK Membru 
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Comisia 3 - Comisia pentru guvernanță universitară 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Statut 

senator 

Facultate

a 
Funcția 

1. Miron Dumitru Prof.dr. REI  Președinte 

2. Ioniță Andreea Student  CIG Membru 

3. VACANT Student FABIZ Membru 

4. Boboc Dan Prof. dr. EAM  Membru 

5. Bologa Răzvan  Conf. dr. CSIE Membru 

6. VACANT Student MRK Membru 

7. Corboș Răzvan Andrei Conf. dr. MAN Membru 

8. Crețan Georgiana Camelia Lect. dr. FABBV Secretar 

9. Diaconescu Mirela Conf. dr. REI Membru 

10. Dinu Eduard Mădălin Prof. dr. CIG Membru 

11. VACANT Student REI Membru 

12. Maican Ovidiu Florea Lect. dr. CIG Membru 

13. Mihai Florin Prof. dr. CIG Membru 

14. Moroianu Nicolae Conf. dr. ETA Membru 

15. Mușetescu Radu Cristian Conf. dr. REI Membru 

16. Negrea Bogdan Cristian  Conf. dr. FABBV Membru 

17. Paraschiv Dorel Mihai Prof. dr. REI Membru 

18. Radu Gabriel Conf. dr. CIG Membru 

19. Roman Mihai Daniel Prof. dr. CSIE Membru 

20. Sârbu Roxana  Prof. dr. BT Membru 

21. Smeureanu Ion Prof. dr. CSIE Membru 

22. VACANT Student  Membru 

23. Strat Vasile Alexandru Lect.dr. CSIE Membru 
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Comisia 4 - Comisia pentru activitățile studenților 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Statut 
senator 

Facultatea Funcția 

1. El Habashi Sara student CIG Președinte 

2. VACANT student AMP Membru 

3. Anghel Laurențiu Dan prof. dr.  MRK Membru 

4. Nimerenco Ina student BT Membru 

5. Capotă Stanciu Rodica conf. dr. REI Membru 

6. VACANT student BT Membru 

7. Netejoru Anda student CSIE Membru 

8. David Irina lect. dr.  REI Membru 

9. Dârdală Marian prof. dr.  CSIE Membru 

10. VACANT student CSIE Membru 

11. Dumitru Ionel prof. dr.  MRK Membru 

12. VACANT student EAM Membru 

13. Jinga Gabriel conf. dr.  CIG Membru 

14. Jinga Gheorghe prof. dr.  EAM Membru 

15. VACANT student MAN Membru 

16. Niță Valentina student REI Membru 

17. Nica Elvira prof. dr.  AMP Membru 

18. Onete Cristian Bogdan prof. dr.  BT Membru 

19. Popescu Delia prof. dr.  BT Membru 

20. Tanțău Adrian Dumitru prof. dr.  FABIZ Membru 

21. Chițu Florentina student REI Membru 

22. Toma Valeriu Cristian conf. dr.  CSIE Membru 

23. Țurlea Eugeniu prof. dr.  CIG Membru 

24. Zaharia Răzvan prof. dr.  MRK Membru 

 

 


