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Hotărârea nr. 226/07.11.2020 

cu privire la aprobarea 

modificării Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei 
de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și 

executive 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 540/04.11.2020 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților 
Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
modificată și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;  

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea modificării Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de 
Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HS nr. 226/07.11.2020 
 

METODOLOGIA PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ÎN STRUCTURILE 

CONSULTATIVE, DELIBERATIVE ȘI EXECUTIVE 
 
Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a Cartei 

Universitare, a Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a 
studenților și a prezentei Metodologii, studenții Academiei de Studii Economice din 
București sunt reprezentați în mod democratic în toate structurile consultative, 
deliberative și executive din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

Art. 2.  Pot fi aleși ca reprezentanți în forurile consultative, deliberative și executive ale     
Academiei de Studii Economice din București studenții înmatriculați în cadrul  
programelor de licență (cu frecvență și la distanță), masterat și doctorat. 

Art. 3.  Structurile de conducere pentru care desemnarea membrilor se face prin vot sunt: 
a) senatul universitar; 
b) consiliul facultății; 
c) consiliul pentru studii universitare de doctorat; 
d) consiliul școlii doctorale. 

 
 

Capitolul I 
 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENȚILOR REPREZENTANȚI 
 

Art. 4. Studenții reprezentanți au următoarele drepturi: 
1) De a monitoriza respectarea de către toate structurile academice și persoanele 

cu funcții de conducere din Academia de Studii Economice din București a 
drepturilor studenților și de a aduce la cunoștința acestora aspectele care pot 
contribui la mai buna îndeplinire de către studenți a obligațiilor ce le revin; 

2) De a identifica problemele cu care se confruntă studenții și de a propune cele 
mai bune modalități de soluționare a acestora; 

3) De a se implica activ în îmbunătățirea continuă a situației membrilor 
comunității studențești și a sistemului de învățământ, inclusiv prin participarea 
la procesul de asigurare a calității; 

4) De a se implica activ în procesul de evaluare a prestației profesionale a cadrelor 
didactice și a calității programelor de studii;  

5) De a participa activ la procesul de îmbunătățire a planurilor de învățământ, 
grilelor de competențe, fișelor de disciplină și a altor documente curriculare;  

6) De a participa activ la creșterea gradului de integrare în societate, a capacității 
de a fi angajați și a mobilității pe piața muncii;  

7) De a iniția și de a participa activ la organizarea de activități educaționale, 
sportive, culturale și de petrecere a timpului liber; 

8) De a participa activ la organizarea manifestărilor științifice studențești, la 
proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare și a sprijini valorificarea, prin 
publicare, a celor mai valoroase rezultate științifice obținute de către studenți; 

9) De a participa activ la elaborarea, adoptarea și implementarea tuturor 
reglementărilor privind acordarea burselor și a altor forme de susținere 
financiară a studenților; 

10) De a participa activ la managementul cantinei, căminelor studențești și de a se 
implica în activități ce țin de aspectele sociale ale vieții comunității studențești; 
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11) De a promova măsurile care pot contribui la  garantarea accesului la asistență 
de specialitate și la servicii complementare gratuite; 

12) De a participa activ la managementul Casei Studenților Economiști; 
13) De a exprima opinii și de a face propuneri în legătură cu funcționarea 

bibliotecii și a bazei sportive; 
14) De a solicita și a obține, de la toate structurile organizaționale ale Academiei 

de Studii Economice din București, prin intermediul forurilor studențești 
reprezentative, acele informații care le pot servi pentru promovarea cu succes 
a intereselor studenților;  

15) De a reprezenta, pe baza unui mandat conferit de forul colectiv studențesc in 
care a fost ales, comunitatea studenților din Academia de Studii Economice din 
București pe plan național și internațional și de a iniția consolidarea unor relații 
de colaborare între studenții universității și cei ai altor universități din țară și 
străinătate;  

16) De a își exprima liber opiniile în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București și de a nu fi sancționați pe linie profesională sau administrativă 
pentru opiniile exprimare în activitatea de reprezentare a intereselor 
studenților, în condițiile legii; 

17) De a primi, în baza efortului depus în acțiuni extra-curriculare care contribuie 
la dezvoltarea personală și/sau moral-civică a studenților Academiei de Studii 
Economice din București, o adeverință ce confirmă acțiunile întreprinse în anul 
precedent; 

18) De a beneficia, în condițiile stabilite de către Consiliul de Administrație al 
ASE,  de decont pentru transport, masă și cazare, în cazul exercitării de 
activități, ce decurg din obligațiile ce le revin din calitatea de student 
reprezentant, în altă localitate decât cea de reședință sau cea în care se află 
sediul instituției de învățământ.  

Art. 5. Studenții reprezentanți au următoarele obligații: 
1) De a participa la toate activitățile care decurg din calitatea pe care o dețin și de 

a își asuma responsabilitățile aferente procesului de organizare și desfășurare a 
acestora; 

2) De a reprezenta interesele studenților, indiferent de rasa, naționalitatea, etnia, 
religia, categoria socială, convingerile, vârsta, sexul sau orientarea sexuală a 
acestora; 

3) De a se consulta periodic cu membrii comunității pe care o reprezintă și a lua în 
considerare propunerile legale primite de la aceștia în opiniile și propunerile pe 
care le formulează în cadrul forurilor consultative, deliberative sau executive 
din care fac parte; 

4) De a menține în permanență contactul între ei și de a-și aduce reciproc la 
cunoștință situațiile, nelămuririle sau neregulile apărute/sesizate de/în cadrul 
formațiilor de studenți pe care îi reprezintă; 

5) De a menține legătura cu membrii personalului didactic și de cercetare și cu cei 
al celui nedidactic pentru a le aduce prompt la cunoștință problemele ridicate 
de studenții pe care îi reprezintă;  

6) De a se implica în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au 
desfășurat activități la formațiile de studiu din cadrul facultății;  

7) De a se implica în buna desfășurare a procesului de alegere a reprezentanților 
studenților cu respectarea principiilor de integritate si transparență;  

8) De a respecta reglementările Academiei de Studii Economice din București, de 
a fi informat și de a informa colegii pe care îi reprezintă cu privire la 
modificările acestor reglementări și de a asigura, în măsura în care depinde de 
aceștia, respectarea acestora de către colegi;  
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9) De a prezenta în fața colegilor pe care îi reprezintă informări cu privire la 
activitatea desfășurată în calitatea de student reprezentant, în conformitate cu 
prevederile prezentei metodologii; 

10) De a nu reprezenta în activitățile desfășurate ca student pozițiile unor 
organizații politice;  

11) De a folosi în activitatea de reprezentare un limbaj și un comportament adecvat 
mediului universitar. 

 
BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR ASE 

 
Art. 6. (1) Biroul Electoral Central al Studenților ASE este responsabil cu organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru toți reprezentanții studenților la nivel de grupe, serii, 
Consiliile Facultăților și Senatul Universitar, precum și validarea rezultatelor 
alegerilor. Biroul Electoral Central al Studenților ASE este format din 5 membri, din 
care un președinte și un vicepreședinte, la care se adaugă doi supleanți. Componența 
nominală a Biroului Electoral Central al Studenților la propunerea USASE 
(2)  Biroul Electoral Central al Studenților ASE îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin 
potrivit prezentei metodologii completată cu dispozițiile legale incidente. Biroul 
Electoral Central al Studenților ASE are următoarele atribuții:  

a) Facilitează cunoașterea de către studenți a prevederilor prezentei 
metodologii; 

b) Verifică și validează listele de candidați pentru Consiliile Facultăților și 
pentru Senatul Universitar și asigură aducerea acestora la cunoștința 
studenților;  

c) Desemnează studenții care vor participa și vor monitoriza procesul de 
alegere a reprezentanților grupelor și seriilor din fiecare facultate; 

d) Stabilește și aduce la cunoștința studenților platformele elecronice care 
vor saigura desfășurarea procedurii de votare pentru membrii Consiliilor 
Facultăților / Consiliile Școlilor Doctorale / Consiliul pentru Studiile 
Universitare de Doctorat și pentru Senatul Universitar și intervalul 
temporal dedicat votării; 

e) Întocmește buletinele de vot electronic pentru alegerile organizate în 
vederea desemnării studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților / 
Consiliile Școlilor Doctorale / Consiliul pentru Studiile Universitare de 
Doctorat și în Senatul ASE; 

f) Transmite către Direcția Tehnologia Informației și a Comunicării 
buletinele de vot în vederea postării pe platformele de vot; 

g) Analizează și aprobă cererile depuse de persoanele care doresc 
acreditarea ca observatori;  

h) Soluționează contestațiile cu privire la desfășurarea procesului de 
alegere a reprezentanților în Consiliile Facultăților și în Senatul 
Universitar;  

i) Validează lista studenților care vor participa la procesul de alegere a 
rectorului ASE;  

j) Validează rezultatele alegerilor pentru reprezentanții grupelor, seriilor 
din fiecare an de studiu, Consiliile Facultăților / Consiliile Școlilor 
Doctorale / Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat și Senatul 
Universitar; 

k) Asigură arhivarea înregistrărilor audio și video privind derularea 
procesului de votare, proceselor verbale, buletinelor de vot elecrtonic și 
a altor documente aferente procesului electoral.  



4 
 

(3) Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al Biroului Electoral Central 
al Studenților ASE este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea 
juridică, civilă sau penală, după caz.  
(4) Biroul Electoral Central al Studenților ASE lucrează în prezența majorității 
membrilor și ia decizii cu votul majorității celor prezenți. Ședințele de lucru se pot 
desfășura și online și se consemnează într-un proces verbal semnat de către toți 
membrii prezenți.  

 
 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR STUDENȚILOR 
REPREZENTANȚI LA NIVELUL GRUPEI ȘI A SERIEI 

 Art. 7. Reprezentantul unei grupe de studenți este ales prin vot electronic direct, secret și 

universal dintre și de către membrii acesteia, conform calendarului din Anexa 2. Reprezentanții 

astfel aleși au obligația de a transmite datele de contact (telefon și e-mail) la Biroul Electoral 

Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București la adresa de e-mail 

office@us.ase.ro și de a pune la dispoziția conducerii facultății datele de contact, până la finele 

lunii în care s-au desfășurat alegerile. 

Art. 8. (1) Reprezentantul unei serii este ales prin vot electronic direct, secret și universal dintre 

și de către membrii acesteia. Fiecare candidat va susține în timpul cursului, înainte de momentul 

votului, un scurt discurs de prezentare personală și a candidaturii (motive, intenții ș.a.m.d.). 

(2) La procesul de alegere asistă cadrul didactic la cursul căruia au loc alegerile sau Prodecanul 

responsabil cu relația cu studenții din cadrul facultății și cel puțin un student desemnat de către 

Biroul Electoral Central al Studenților ASE sau delegatul Biroului Electoral Central al 

Studenților ASE acestora fiindu-le interzisă intervenția, de orice fel, în procesul de alegeri. 

(3) Secretariatul facultății va pune la dispoziția Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București o listă conținând toți studenții aparținând seriei 

respective. Verificarea identității va fi asigurată de cadrul didactic la cursul căruia au loc 

alegerile sau Prodecanul responsabil cu relația cu studenții din cadrul facultății și cel puțin un 

student desemnat de către Biroul Electoral Central al Studenților sau delegatul Biroului 

Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București. Fiecare membru 

prezent al seriei își va exprima votul electronic. 

(4) Studenții desemnați de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE sau delegatul 

Biroului Electoral Central al Studenților ASE are obligația de a deschide opțiunea de tip sondaj 

anonim oferită de platforma Zoom, să completeze variantele de răspuns cu numele studenților 

ce și-au exprimat dorința de a candida pentru a deveni reprezentant de serie și să păstreze 
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anonimitatea. În cazul în care în procesul de alegere se înscrie un singur candidat, opțiunile de 

alegere vor fi ”Pentru”, ”Împotrivă”, ”Abținere”. Fiecare membru prezent al seriei își va 

exprima votul electronic prin alegerea unei variante de răspuns. 

(5) Studenții desemnați de Biroul Electoral Central al Studenților ASE întocmesc și semnează 

un proces verbal tip (Anexa 3), în care se înscriu numărul de voturi obținut de fiecare candidat 

și numele reprezentantului ales, și vor înregistra audio și video procesul de alegere online care 

se va desfășura pe platforma Zoom. 

(6) După încheierea procesului de alegere este desemnat reprezentant al seriei candidatul care 

a obținut în cadrul procesului de alegere cel mai mare număr de voturi „pentru”.  

(7) Conform calendarului din Anexa 2, Biroul Electoral Central al Studenților va valida 

rezultatele alegerilor reprezentanților seriilor (și anilor de studiu, în cazul programelor de 

licență forma de organizare la distanță și programelor de masterat forma de organizare cu 

frecvență redusă) și vor arhiva înregistrarea audio și video și procesele verbale de alegeri 

completate și semnate.  

  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR STUDENȚILOR 
REPREZENTANȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR 

  

Art. 9. (1) Repartizarea locurilor vacante destinate studenților în Consiliile Facultăților se 

regăsește în Anexa 4. 

(2) Studenții reprezentanți ai seriilor care doresc să candideze pentru locurile destinate 

studenților în Consiliul Facultății trebuie să depună la adresa de email a Biroului Electoral 

Central al Studenților ASE (office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care trebuie să conțină 

curriculum vitae și scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile celui care 

intenționează să candideze), în format pdf sau jpeg/.jpg, conform calendarului din Anexa 2. 

(3) Studenții care vor să candideze independent pentru locurile destinate studenților în 

Consiliul Facultății trebuie să depună la adresa de email a Biroului Electoral Central al 

Studenților ASE (office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care trebuie să conțină curriculum 

vitae, scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile celui care intenționează 

să candideze) și dovezi privind  datele de identificare ale susținătorilor din anul de studiu al 

ciclului în care este înmatriculat. Semnăturile pentru susținerea unui candidat vor fi dovedite 
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prin atașarea mail-urilor susținătorilor care vor conține: Nume, Prenume, Facultate, An, 

Seria/programul de masterat și CNP. Sunt valide doar semnăturile transmise și primite pe 

adresele de email instituționale. Numărul minim de susținători necesar este de 100 pentru 

studenții de la programele de licență și 25 cei de la programele de masterat. Un student poate 

susține un singur candidat. 

Art. 10. (1) Biroul Electoral Central al Studenților ASE validează candidaturile pentru 

Consiliul Facultății, ulterior analizei documentelor menționate la articolul 9, alineatul (2) și (3). 

În urma validării, Biroul Electoral Central al Studenților ASE întocmește buletinele de vot și 

le transmite Direcției Tehnologia Informației și Comunicării. Ordinea în care candidații vor 

apărea pe buletinele de vot electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al 

Studenților ASE. 

 (2) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății se 

desfășoară conform calendarului din Anexa 2. Alegerea reprezentanților studenților în 

Consiliul Facultății se face de către toți studenții facultății prin vot electronic universal, direct 

și secret. Studenții pot să își exercite dreptul de vot pe pagina personală 

www.webstudent.ase.ro.  

(3) Persoanele cu drept de vot își vor exprima opțiunea prin aplicarea unei bife în chenarul 

corespunzător candidatului pe care doresc să îl aleagă. Numărul de locuri disponibile va fi 

menționat pe buletinul de vot electronic. 

(4) După încheierea procedurii de votare,  reprezentanții Biroului Electoral Central al 

Studenților ASE vor  proceda la consemnarea rezultatului votului. Candidații care au întrunit 

cele mai multe voturi „pentru” sunt desemnați membri ai Consiliului Facultății. 

(5) În cazul în care pentru unul sau mai multe dintre locurile disponibile pentru studenți în 

Consiliul Facultății sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi „pentru” și nu se poate 

desemna un câștigător, se organizează un nou tur de scrutin conform calendarului din Anexa 

2. 

(6) La al doilea tur de scrutin vor fi înscriși pe buletinele de vot electronice doar candidații cu 

același număr de voturi „pentru”. Ordinea în care candidații vor apărea pe buletinele de vot va 

fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE. 
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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 
STUDENȚILOR DOCTORANZI REPREZENTANȚI 
  

Art. 11.  (1) Repartizarea locurilor vacante destinate studenților în Consiliile Școlilor Doctorale 

și în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat se regăsesc în Anexa 6. 

(2) Studenții doctoranzi care doresc să candideze pentru un loc în cadrul Consiliului Școlii 

Doctorale trebuie să depună la adresa de email a Biroului Electoral Central al Studenților ASE 

(office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care trebuie să conțină curriculum vitae și 

scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile celui care intenționează să 

candideze),  în format pdf sau jpeg/.jpg, conform calendarului din Anexa 2. 

(3) Studenții doctoranzi care vor să candideze independent pentru locurile destinate studenților 

în Consiliile Școlilor Doctorale trebuie să depună la adresa de email a Biroului Electoral 

Central al Studenților ASE office@us.ase.ro un dosar de candidatură care trebuie să conțină  

curriculum, scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile celui care 

intenționează să candideze) și dovezi privind  datele de identificare ale susținătorilor din anul 

de studiu al ciclului în care este înmatriculat. Semnăturile pentru susținerea unui candidat vor 

fi dovedite prin atașarea mail-urilor susținătorilor care vor conține: Nume, Prenume, Școala 

doctorală și CNP. Sunt valide doar semnăturile transmise și primite pe adresele de email 

instituționale. Numărul minim de susținători necesar este de 10, un student putând susține un 

singur candidat. 

Art.12. (1) Biroul Electoral Central al Studenților ASE validează candidaturile pentru Consiliul 

Facultății, ulterior analizei documentelor menționate la articolul 11, alineatul (2) și (3). În urma 

validării Biroul Electoral Central al Studenților ASE întocmește buletinele de vot și le transmite 

Direcției Tehnologia Informației și Comunicării. Ordinea în care candidații vor apărea pe 

buletinele de vot electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților 

ASE. 

(2) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile Școlilor Doctorale se 

desfășoară conform calendarului din Anexa 2. Alegerea reprezentanților studenților doctoranzi 

în Consiliile Școlilor Doctorale se face de către toți studenții doctoranzi din cadrul Școlii 

Doctorale respective, prin vot electronic universal, direct și secret. Studenții doctoranzi pot să 

își exercite dreptul de vot pe platforma portal.doctorat.ase.ro prin aplicarea bifei în chenarul 

corespunzător candidatului pe care doresc să îl aleagă. Numărul de locuri disponibile va fi 

menționat pe buletinul de vot. După încheierea procedurii de votare, reprezentanții Biroului 
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Electoral Central al Studenților ASE vor proceda la consemnarea rezultatului votului. 

Candidații care au întrunit cele mai multe voturi „pentru” sunt desemnați membri ai Consiliilor 

Școlilor Doctorale. 

(3) În cazul în care pentru unul sau mai multe dintre locurile disponibile pentru studenți în 

Consiliile Școlilor Doctorale sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi „pentru” și 

nu se poate desemna un câștigător, se organizează un nou tur de scrutin.  

(4)  La al doilea tur de scrutin vor fi înscriși pe buletinele de vot electronice doar candidații cu 
același număr de voturi „pentru”. Ordinea în care candidații vor apărea pe buletinele de vot 
electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE. 

Art. 13. (1) Studenții doctoranzi membri ai Consiliilor Școlilor Doctorale care doresc să 

candideze pentru unul din locurile disponibile în cadrul Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat depun un dosar de candidatură la adresa de email a Biroului Electoral Central al 

Studenților (office@us.ase.ro) ce conține curriculum vitae al candidatului și scrisoarea de 

intenție (în care se detaliază motivele și intențiile candidatului),  în format pdf sau jpeg/.jpg, 

conform calendarului din Anexa 2. 

(2) Studenții doctoranzi care vor să candideze independent pentru locurile destinate studenților 

în cadrul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat trebuie să depună la adresa de email a 

Biroului Electoral Central al Studenților ASE (office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care 

trebuie să conțină curriculum vitae,  scrisoare de intenție (în care se detaliază motivele și 

intențiile celui care intenționează să candideze) și dovezi privind  datele de identificare ale 

susținătorilor din anul de studiu al ciclului în care este înmatriculat. Semnăturile pentru 

susținerea unui candidat vor fi dovedite prin atașarea mail-urilor susținătorilor care vor conține: 

Nume, Prenume, Facultate, An, Școala doctorală și CNP. Sunt valide doar semnăturile 

transmise și primite pe adresele de email instituționale. Numărul minim de susținători necesar 

este de 20, un student putând susține un singur candidat.  

(3) Biroul Electoral Central al Studenților ASE validează candidaturile pentru Consiliul 

Facultății, ulterior analizei documentelor menționate la articolul 13, alineatul (1) și (2). În urma 

validării Biroul Electoral Central al Studenților ASE întocmește buletinele de vot și le transmite 

Direcției Tehnologia Informației și Comunicării. Ordinea în care candidații vor apărea pe 

buletinele de vot electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților. 

(4) Persoanele cu drept de vot își vor exprima opțiunea prin aplicarea bifei în chenarul 

corespunzătoare candidatului pe care doresc să îl aleagă. Numărul de locuri disponibile va fi 

menționat pe buletinul de vot electronic. 
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(5) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Studiilor Universitare 

de Doctorat se desfășoară conform calendarului din Anexa 2. Alegerea reprezentanților 

studenților doctoranzi în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat se face de către toți 

studenții doctoranzi prin vot electronic universal, direct și secret. Studenții doctoranzi pot să 

își exercite dreptul de vot pe platforma portal.doctorat.ase.ro. După încheierea procedurii de 

votare, reprezentanții Biroului Electoral Central al Studenților ASE vor  proceda la 

consemnarea rezultatului votului. Candidații care au întrunit cele mai multe voturi „pentru” 

sunt desemnați membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. 

(6) În cazul în care pentru unul sau mai multe dintre locurile disponibile pentru studenți în 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi 

„pentru” și nu se poate desemna un câștigător, se organizează un nou tur de scrutin.  

(7) La al doilea tur de scrutin vor fi înscriși pe buletinele de vot electronice doar candidații cu 

același număr de voturi „pentru”. Ordinea în care candidații vor apărea pe buletinele de vot 

electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE. 

  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR STUDENȚILOR 
REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITAR 

  

Art.14. (1) Repartizarea locurilor vacante destinate studenților în Senatul Universitar se 

regăsește în Anexa 5. 

(2) Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății care doresc să candideze pentru locurile 

destinate studenților în Senatul Universitar trebuie să depună la adresa de email a Biroului 

Electoral Central al Studenților ASE (office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care trebuie 

să conțină curriculum vitae și scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile 

celui care intenționează să candideze), în format pdf sau jpeg/.jpg, conform calendarului din 

Anexa 2. 

(3) Studenții membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat care doresc să candideze 

pentru locurile destinate studenților în Senatul Universitar trebuie să depună la adresa de email 

a Biroului Electoral Central al Studenților ASE (office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care 

trebuie să conțină curriculum vitae și scrisoarea de intenție (în care se detaliază motivele și 
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intențiile celui care intenționează să candideze), în format pdf sau jpeg/.jpg, conform 

calendarului din Anexa 2. 

(4) Studenții care vor să candideze independent pentru locurile destinate studenților în Senatul 

Universitar trebuie să depună la adresa de email a Biroului Electoral Central al Studenților ASE 

(office@us.ase.ro) un dosar de candidatură care trebuie să conțină curriculum vitae,  scrisoare 

de intenție (în care se detaliază motivele și intențiile celui care intenționează să candideze) și 

dovezi privind  datele de identificare ale susținătorilor din anul de studiu al ciclului în care este 

înmatriculat. Semnăturile pentru susținerea unui candidat vor fi dovedite prin atașarea mail-

urilor susținătorilor care vor conține: Nume, Prenume, Facultate, An, Seria/programul de 

masterat/școala doctorală și CNP. Sunt valide doar semnăturile transmise și primite pe adresele 

de email instituționale.  Numărul minim de susținători necesar este de 300 pentru studenții de 

la programele de licență, 75 pentru cei de la programele de masterat și 30 pentru cei de la 

programele de doctorat . Un student poate susține un singur candidat. 

Art. 15. (1) Biroul Electoral Central al Studenților ASE validează candidaturile pentru Senatul 

Universitar, ulterior analizei documentelor menționate la articolul 9, alineatul (2). ). În urma 

validării Biroul Electoral Central al Studenților ASE întocmește buletinele de vot și le transmite 

Direcției Tehnologia Informației și Comunicării. Ordinea în care candidații vor apărea pe 

buletinele de vot electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților 

ASE. 

(2) Persoanele cu drept de vot își vor exprima opțiunea prin aplicarea bifei în chenarul 

corespunzător candidatului pe care doresc să îl aleagă. Numărul de locuri disponibile va fi 

menționat pe buletinul de vot electronic. 

(3) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul Universitar se 

desfășoară conform calendarului din Anexa 2. Alegerea reprezentanților studenților facultății 

în Senatul Universitar se face de către toți studenții facultății prin vot electronic universal, 

direct și secret. Studenții pot să își exercite dreptul de vot pe platforma portal.doctorat.ase.ro. 

După încheierea procedurii de votare, reprezentanții Biroului Electoral Central al Studenților 

ASE vor  proceda la consemnarea rezultatului votului. Candidații care au întrunit cele mai 

multe voturi „pentru” sunt desemnați membri ai Senatul Universitar. 

(4) În cazul în care pentru unul sau mai multe dintre locurile disponibile pentru studenți în 

Senatul Universitar sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi „pentru” și nu se poate 
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desemna un câștigător, se organizează un nou tur de scrutin conform calendarului din Anexa 

2. 

(5) La al doilea tur de scrutin vor fi înscriși pe buletinele de vot electronice doar candidații cu 

același număr de voturi „pentru”. Ordinea în care candidații vor apărea pe buletinele de vot 

electronice va fi trasă la sorți de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE. 

 

REGULI GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE VOTARE 

  

Art. 16. (1)   Reprezentanții la nivelul seriei sunt aleși dintre și de către membrii acesteia pe 

platforma Zoom. 

(2) Singurul canal de comunicare este adresa de email a Biroului Electoral Central al 

Studenților ASE este office@us.ase.ro. 

(3)  Dosarele de candidatură pentru reprezentanții în Consiliile Facultăților, Consiliile 

Școlilor Doctorale, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat și Senatul Universitar vor fi 

depuse la adresa de email a Biroului Electoral Central al Studenților ASE (office@us.ase.ro), 

conform calendarului din Anexa 2. 

(4)   Biroul Electoral Central al Studenților ASE validează candidaturile. 
(5) În urma validării, Biroul Electoral Central al Studenților ASE va întocmi buletinele 

de vot electronice și le va transmite Direcției Tehnologia Informației și Comunicării. Ordinea 

în care candidații validați vor apărea pe buletinele de vot va fi trasă la sorți de către Biroul 

Electoral Central al Studenților ASE. 

(6)   Direcția Tehnologia Informației și Comunicării nominalizează o persoană 

responsabilă care va asigura suportul tehnic și va gestiona platformele pe care se realizează 

procesul de vot pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților, Consiliile 

Școlilor Doctorale, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat și Senatul Universitar. 

(7) Platforma oficială de votare a reprezentanților în Consiliile Facultăților și Senatul 

Universitar este www.webstudent.ase.ro. Intervalul de votare este 10:00 – 20:00. Alegerile se 

consideră valide indiferent de numărul persoanelor care participă la vot. 

(8) Platforma oficială de votare a reprezentanților în Consiliile Școlilor Doctorale și 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat este  portal.doctorat.ase.ro. Intervalul de votare 

este 10:00 – 20:00. Alegerile se consideră valide indiferent de numărul persoanelor care 

participă la vot. 

(9)   După încheierea votului, Direcția Tehnologia Informației și Comunicării transmite 

Biroului Electoral Central al Studenților ASE situația voturilor rezultate consemnate în tabele 
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separate pentru care se încheie proces-verbal în două exemplare originale și listele electorale 

cu studenții care au votat. 

(10)    Biroul Electoral Central al Studenților ASE, validează procesele verbale și vor 

purta ștampila de control. 

(11)  Contestațiile se prezintă președintelui Biroului Electoral Central al Studenților 

ASE. Acesta hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată. 

(12)  Se întocmește un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare originale, 

contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale Biroului Electoral Central al Studenților 

ASE și listele electorale cu studenții care au votat. 

(13)  Președintele  Biroului  Electoral  Central al  Studenților ASE va arhiva dosarul 

întocmit conform prevederilor alineatului anterior, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. 

 

 

 

 DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 17.  Alegerea reprezentanților studenților la nivelul seriilor (și anilor de studiu, în cazul 

programelor de licență forma de organizare la distanță și programelor de masterat 
forma de organizare cu frecvență redusă) se va desfășura conform calendarului din 
Anexa 2. 

Art. 18.  După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral Central al 
Studenților Academiei de Studii Economice din București va valida rezultatul 
alegerilor și va anunța rezultatele alegerilor în termen de 2 zile prin publicare pe 
www.us.ase.ro. 

Art. 19.  Studenții membri ai Senatului Universitar aleg dintre aceștia reprezentanții în 
Consiliul de Administrație, în Biroul Permanent, precum și în comisiile de specialitate 
ale Senatului Universitar. 

Art. 20.  Reprezentanții studenților în Senatul Universitar respectiv în Consiliul de 
Administrație al Academiei de Studii Economice din București se reunesc de regulă 
săptămânal și reprezintă forul de conducere al Uniunii Studenților Academiei de 
Studii Economice din București (USASE). 

Art. 21.  Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii de studiu de la programele de licență și 
masterat forma cu frecvență (și anilor de studiu, în cazul programelor de licență forma 
de organizare la distanță și programelor de masterat forma de organizare cu frecvență 
redusă) și studenții reprezentanți aleși în Consiliul Facultății și în Senatul Universitar 
din partea fiecărei facultăți se întâlnesc pe facultăți de regulă lunar. 

Art. 22. O persoană nu poate fi student reprezentant dacă: 
a) are funcții de conducere sau face parte din organisme de conducere ale 

partidelor politice, organizațiilor politice de studenți sau de tineret; 
b) este cadru didactic sau de cercetare titular.  

Art. 23. (1) Mandatul reprezentanților studenților este acordat pe o perioada de 2 (doi) ani. 
Acesta se poate încheia, la orice nivel, înainte de termen, dacă intervine oricare dintre 
situațiile de mai jos: 

a) 1/3 (o treime) din comunitatea de studenți pe care îi reprezintă solicită 
în scris organismului deliberativ din care face parte;  
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b) dacă absentează la trei ședințe consecutive ale forului din care face 
parte (Consiliul Facultății, Consiliul Școlii Doctorale, Consiliul pentru 
Studii Universitare de Doctorat, Senatul Universitar), într-un semestru, 
cu excepția cazurilor bine fundamentate și aprobate de forul din care 
face parte; forurile consultative, deliberative sau executive pot decide 
cazurile în care o absență poate fi motivată;  

c) dacă absentează la cinci ședințe neconsecutive ale forului din care face 
parte (Consiliul Facultății, Consiliul Școlii Doctorale, Consiliul pentru 
Studii Universitare de Doctorat, Senatul Universitar), într-un semestru, 
cu excepția cazurilor bine fundamentate și aprobate de forul din care 
face parte; forurile consultative, deliberative sau executive pot decide 
cazurile în care o absență poate fi motivată;  

d) dacă își pierde calitatea de student al ASE;  
e) demisie. 

(2) În cazul aplicării alineatului anterior locul vacant va fi ocupat de către studentul 
care a obținut cel mai mare număr de voturi la ultimele alegeri dintre cei care nu au 
fost aleși; 
(3) În cazul imposibilității aplicării articolului 23 alineatele (1) și (2), atunci acesta 
produce efecte începând cu următorul semestru universitar, când se organizează 
alegeri anticipate în conformitate cu prevederile anterioare ale prezentei metodologii. 
Studenții reprezentanți, aleși ulterior beneficiază de un mandat egal cu diferența de 
timp dintre cei 2 (doi) ani inițiali ai mandatului și perioada mandatului celui care a 
vacantat anterior locul respectiv.  

Art. 24.  (1) Studenții reprezentanți care își încep mandatul în anul III de studiu, ciclul licență, 
își continuă mandatul și în anul universitar următor, în condițiile în care aceștia sunt 
admiși la un program de masterat din cadrul aceleiași facultăți.  
(2) Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății și/sau Senatul Universitar care își 
încep mandatul în anul II al unui program de studiu de masterat nu își continuă 
mandatul și în anul universitar următor, chiar dacă aceștia sunt admiși la un program 
de studiu de doctorat.  

Art. 25. De regulă, calendarul alegerilor parțiale se propune de către Biroul Electoral Central 
al Studenților Academiei de Studii Economice din București la începutul fiecărui an 
universitar și se aprobă de către Senatul ASE.  

Art. 26. Orice altă modalitate de alegere a studenților reprezentanți care contravine prezentei 
metodologii și altor reglementări legale privind dreptul de reprezentare a studenților 
în mediul universitar se abrogă. 

Art. 27. Anexele 1 – 6 fac parte din prezenta metodologie. 

  

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului Academiei de Studii 

Economice din București din data de 19 octombrie 2019, modificată în ședințele din 25 

octombrie 2020 și din 07 noiembrie 2020. 

 

 
Președinte Senat,      Rector, 

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON    Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
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ANEXA 1 

1.1. COMPONENȚA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

  

Nr. Crt. Nume și Prenume Facultatea Calitatea 

1 Nimerenco Ina BT Președinte 

2 Tudosescu Mara Elena MAN Membru 

3 Chițu Florentina REI Membru 

4 Miu Claudia MRK Membru 

5 Vrînceanu Iulia MAN Membru 

6 Badea Ana Maria BT Supleant 
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ANEXA 2 

CALENDARUL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 

09 noiembrie 2020: Afișarea la avizierul fiecărei facultăți și online pe www.us.ase.ro a 

calendarelor organizării alegerilor reprezentanților de la nivelul grupelor și seriilor de studiu, 

respectiv anilor de studiu (pentru învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă) 

și afișarea calendarului alegerilor studenților doctoranzi reprezentanți; 

09 - 13 noiembrie 2020: Alegerea reprezentanților grupelor; 

13 noiembrie 2020: Nominalizarea de către Biroul Electoral Central al Studenților ASE a 

reprezentanților în cadrul secțiilor de votare online. 

13 noiembrie 2020: Publicarea locurilor vacante în cadrul Consiliilor Facultăților, a 

Consiliului Școlii Doctorale, Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, respectiv, 

Senatului Universitar pe site-ul www.us.ase.ro; 

16 - 18 noiembrie 2020: Depunerea dosarelor la adresa office@us.ase.ro de către studenții 
doctoranzi care doresc să candideze la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților 
doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale; 

19 noiembrie 2020: Alegerea studenților doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale; 

20 noiembrie 2020: Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților doctoranzi în Consiliile 
Școlilor Doctorale; 

16 - 20 noiembrie 2020: Alegerea reprezentanților seriilor de studiu de la licență și masterat; 

20 noiembrie 2020: Validarea în cadrul ședinței Biroului Electoral Central al Studenților 
Academiei de Studii Economice din București a rezultatelor alegerilor pentru reprezentanții de 
la nivelul seriilor de studiu (și anilor de studiu, în cazul programelor de licență forma de 
organizare la distanță și programelor de masterat forma de organizare cu frecvență redusă) și, 
respectiv, a reprezentanților studenților doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale; 

23 – 25 noiembrie 2020: Depunerea dosarelor la adresa office@us.ase.ro de către studenții 

doctoranzi membri în Consiliile Școlilor Doctorale și studenții candidați independenți care 

doresc să candideze la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților doctoranzi în 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat; 

23 – 25 noiembrie 2020: Depunerea dosarelor la adresa office@us.ase.ro de către studenții 

reprezentanții ai seriilor și studenții candidați independenți care își manifestă intenția de a 

candida pentru locurile destinate studenților în Consiliile Facultăților; 
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26 – 27 noiembrie 2020: Validarea în cadrul ședinței Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București a candidaturilor pentru Consiliul Facultății și 

pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat; 

2 decembrie 2020: Alegerea reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, respectiv a 

reprezentanților studenților doctoranzi în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat; 

3 decembrie 2020: Al doilea tur de scrutin pentru alegerea reprezentanților studenților în 
Consiliul Facultății, respectiv a reprezentanților studenților doctoranzi în Consiliul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat; 

04 – 07 decembrie 2020: Depunerea dosarelor la adresa office@us.ase.ro de către studenții 

membri ai Consiliilor Facultății și studenții candidați independenți care își manifestă intenția 

de a candida pentru locurile destinate studenților în Senatul Universitar; 

04 – 07 decembrie 2020: Depunerea dosarelor la adresa office@us.ase.ro de către studenții 

doctoranzi membri ai Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat și studenții candidați 

independenți care doresc să candideze la alegerile pentru desemnarea reprezentanților 

studenților doctoranzi în Senatul Universitar; 

08 -09 decembrie 2020: Validarea în cadrul ședinței Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București a candidaturilor pentru Senatul Universitar; 

10 decembrie 2020: Alegerea reprezentanților studenților respectiv ai studenților doctoranzi 

pe locurile destinate acestora în Senatul Universitar; 

11 decembrie 2020: Al doilea tur de scrutin pentru alegerea reprezentanților studenților 

respectiv ai studenților doctoranzi pe locurile destinate acestora în Senatul Universitar; 

14 – 16 decembrie 2020: Validarea în cadrul ședinței Biroului Electoral Central al Studenților 
Academiei de Studii Economice din București a rezultatelor alegerilor pentru Senatul 
Universitar. 
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ANEXA 3 

PROCES VERBAL 

  

Întocmit astăzi, ______________, cu ocazia alegerilor reprezentantului seriei __ a 
anului __,  programul de licență (forma cu frecvență / la 
distanță)_______________________________________ / programul de masterat 
_______________________________________________________________,Facultatea de 
_____________________________________________________________. 

S-au prezentat următorii 
candidați : 

Număr voturi : Semnătură : 

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

În urma votului a fost ales reprezentantul seriei studentul ______________________, 

telefon ________________ e-mail ____________________________________________ . 

  

  
Delegatul Biroului Electoral 
Central al Studenților 
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 Numele _____________________________ 

 Semnătura ___________________________

  

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND FORMAȚIA DE STUDIU 

  

  

Grupul web al formației de studiu ______________________________________________ 

Grupa ____ 

  

Nume și prenume șef de grupă _________________________________________________ 

  

Nr. telefon (mobil) _________________________________________________________ 

  

Adresa de e-mail ___________________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume și prenume șef de grupă ________________________________________________ 

  

Nr. telefon (mobil) _________________________________________________________ 

  

Adresa de e-mail ___________________________________________________________ 

  

Grupa ____ 
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Nume și prenume șef de grupă _________________________________________________ 

  

Nr. telefon (mobil) __________________________________________________________ 

  

Adresa de e-mail ____________________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume și prenume șef de grupă ________________________________________________ 

  

Nr. telefon (mobil) _________________________________________________________ 

  

Adresa de e-mail ___________________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume și prenume șef de grupă ________________________________________________ 

  

Nr. telefon (mobil) _________________________________________________________ 

  

Adresa de e-mail __________________________________________________________ 
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ANEXA 4 

LOCURILE VACANTE DESTINATE STUDENȚILOR ÎN 

CONSILIILE FACULTĂȚILOR 

Facultatea Numărul locurilor vacante 
pentru reprezentanți ai 
studenților în Consiliul Facultății

Administrație și Management Public 0 

Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine 0 

Business și turism 0 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 0 

Contabilitate și Informatică de Gestiune 0 

Drept 5 

Economie Teoretică și Aplicată 0 

Economie Agroalimentară și a Mediului 1 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 1 

Management 1 

Marketing 2 

Relații Economice Internaționale 4 

Bucharest Business School 0 
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ANEXA 5 

LOCURILE VACANTE DESTINATE STUDENȚILOR ÎN 

SENATUL UNIVERSITAR 

Facultatea Numărul total de studenți 
(licență și masterat) 

Numărul locurilor vacante pentru 
reprezentanți ai studenților în 
Senatul Universitar 

Administrație și Management Public 1398 0 

Administrarea afacerilor cu predare în 
limbi străine 

1327 0 

Business și turism 1909 0 

Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică 

3666 0 

Contabilitate și Informatică de 
Gestiune 

2773 1 

Economie Teoretică și Aplicată 832 1 

Economie Agroalimentară și a 
Mediului 

1286 0 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori 

2336 1 

Management 2936 0 

Marketing 2349 0 

Relații Economice Internaționale 2271 1 

Doctorat 943 1 
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ANEXA 6 

LOCURILE VACANTE DESTINATE STUDENȚILOR DOCTORANZI ÎN 

CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Facultatea Numărul locurilor vacante 
pentru reprezentanți ai 
studenților doctoranzi în 
Consiliul Școlii Doctorale 

Numărul locurilor vacante pentru 
reprezentanți ai studenților 
doctoranzi în Consiliul pentru 
Studii Universitare de Doctorat 

Administrarea Afacerilor 2 4 

Cibernetică și Statistică 1 

Contabilitate 0 

Economie I 0 

Economie II 0 

Economie și Afaceri 
Internaționale 

1 

Finanțe 0 

Informatică Economică 0 

Management 0 

Marketing 1 

Drept 0 
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 ANEXA 7 

TABEL 

 

cu susținătorii candidaturii studentului / studentei 

____________________________________________ 

pentru participarea la alegerile pentru Consiliul Facultății/Consiliul Școlii Doctorale/Consiliul 
pentru Studii Universitare de Doctorat/Senatul Universitar din partea facultății/școlii doctorale 
de  ______________________________ 

  

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume

Anul Seria/programul 
de 
masterat/școala 
doctorală

CNP Semnătură

        

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

 


