
Metodologia privind alegerea reprezentanților studenților 

Academiei de Studii Economice din București 

  
Art. 1. Studenții Academiei de Studii Economice din București au reprezentanţi aleşi în mod democratic, 

în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii, în toate forurile consultative, deliberative și 

executive din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

  

Art. 2. Studenţii reprezentanţi în forurile consultative, deliberative și executive ale Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti sunt aleşi din rândul celor înmatriculați în cadrul programelor de licenţă 

(formele de organizare cu frecvență și la distanță), masterat și doctorat. 

  

Art. 3. Studenţii reprezentanți au următoarele drepturi: 

a) de a monitoriza respectarea drepturilor studenților Academiei de Studii Economice din Bucureşti și de 

a promova unele elemente ce țin de îndeplinirea obligațiilor ce le revin acestora; 

b) de a identifica situațiile cu care studenții se confruntă și de a propune metode și acțiuni de soluționare a 

acestora; 

c) de a colabora, în calitate de parteneri, cu managementul universității şi de a se implica activ în 

îmbunătăţirea continuă a situaţiei comunităţii studenţeşti și a sistemului de învăţământ, inclusiv prin 

participarea la procesul de asigurare a calităţii; 

d) de a se implica în procesul de evaluare academică a cadrelor didactice și a programelor de studii, în 

procesul de îmbunătățire a activității didactice și de a face propuneri de discipline opționale și facultative; 

e) de a participa la procesul de dezvoltare personală și profesională a membrilor comunității studențești, la 

creșterea gradului de integrare în societate, a capacității de a fi angajat şi a mobilității pe piaţa muncii; 

f) de a iniția și de a participa la organizarea de activităţi educaționale, sportive, culturale și de petrecere a 

timpului liber; 

g) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de cercetare finanţate şi de 

a urmări publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare; 

h) de a participa la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor şi a altor forme de susţinere 

financiară a studiilor; 

i) de a participa la managementul cantinei, căminelor studenţeşti și de a se implica în activităţile ce țin de 

aspectele sociale ale vieții comunității studențești; 

j) promovarea luării unor măsuri care să ducă la asigurarea îndeplinirii dreptului la asistenţă de 

specialitate şi la servicii complementare gratuite; 

k) de a participa la managementul Casei Studenţilor Economişti; 

l) de a exprima opinii şi de a face propuneri în legătură cu funcţionarea bibliotecii şi a bazei sportive; 

m) de a solicita şi a obţine informaţii de la reprezentanţii autorizaţi ai oricărei structuri din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în  problemele privind interesele studenţilor; 

n) de a reprezenta comunitatea studenţilor din Academiei de Studii Economice din București pe plan 

naţional şi internaţional și de a iniția şi consolida relaţii de colaborare dintre studenții universității și cei ai 

altor universități din țară și străinătate; 

o) de a își exprima liber opiniile academice în cadrul Academiei de Studii Economice din București și de 

a nu fi sanctionați pe linie profesională sau administrativă pentru opiniile exprimate în activitatea de 

reprezentare a intereselor studenților; 



p) de a primi, în baza efortului depus în acţiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea 

profesională şi/sau moral-civică a studenților Academiei de Studii Economice din București, un număr de 

credite de studii transferabile, ce se consemnează în suplimentul la diploma de studii; 

q) de a beneficia de decont pentru transport, masă şi cazare, în cazul exercitării de activități, ce decurg din 

obligaţiile ce revin din calitatea de student reprezentant, în altă localitate decât cea de reşedință sau cea în 

care se află sediul instituţiei de învăţământ. 

  

Art. 4. Studenţii reprezentanți au următoarele obligații: 

a) de a participa la toate activităţile care decurg din calitatea pe care o deţin şi de a îşi asuma 

responsabilități în organizarea şi desfăşurarea acestora; 

b) de a reprezenta exclusiv interesele studenților, indiferent de rasa, naționalitatea, etnia, religia, categoria 

socială, convingerile, vârsta, sexul sau orientarea sexuală a acestora; 

c) de a consulta colegii pe care îi reprezintă și de a lua în considerare observaţiile primite de la aceștia  în 

opiniile și propunerile pe care le formulează în cadrul forurilor consultative, decizionale sau executive din 

care fac parte; 

d) de a menține în permanenţă contactul cu studenţii reprezentanţi din Consiliul Studenților sau Senatul 

Studenților, şi să le aducă la cunoştință sau să comunice cu aceştia pe marginea situațiilor, nelămuririlor 

sau neregulilor apărute/sesizate de/în cadrul formațiilor de studenți pe care îi reprezintă; 

e) de a menține legătura cu profesorii și personalul administrativ (ex. secretariat) care se ocupă de colegii 

pe care îi reprezintă; 

f) de a consulta colectivul colegilor pe care îi reprezintă, de a transmite cadrelor didactice punctul de 

vedere al majorității și de a se implica în programarea datelor probelor de verificare și examenelor. 

g) de a se implica în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au desfășurat activități la 

formațiile de studiu din cadrul facultății; 

h) să formuleze propuneri cu privire la proiecte ce ar putea fi dezvoltate în cadrul Academiei de Studii 

Economice din București și de a le înaina Consiliului Studenților și/sau Senatului Studenților; 

i) de a se implica activ în organizarea proiectelor inițiate de Consiliul Studenților, Senatul Studenților, 

Comisiile de specialitate și Cluburile Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București; 

j) de a se implica în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților; 

k) 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; 

l) de a răspunde în fața colegilor pe care îi reprezintă cu privire la activitatea desfăşurată în calitatea de 

student reprezentant; 

m) de a întocmi și comunica un raport de activitate anual; 

n) de a nu prezenta în activitățile desfășurate ca student reprezentant opinia unui partid politic sau a unei 

organizații politice; 

n) de a nu face abuz de funcția pe care o dețin în relația cu personalul administrativ sau profesorii 

colectivității de studenți pe care îi reprezintă pentru a obține avantaje personale; 

o) de a folosi în activitatea de reprezentare un limbaj şi comportament adecvat mediului universitar; 

p) de a deveni, la momentul alegerii ca student reprezentant, membru al Uniunii Studenților Academiei de 

Studii Economice din București. 

  



Art. 5. (1). Reprezentantul unei grupe este desemnat de către membrii grupei, dintre aceștia, prin vot, în 

prima lună de la începerea anului universitar, în baza unui calendar elaborat și făcut public de Biroul 

Permanent al Consiliului Studenților facultății. 

(2) La votare asistă cel puțin un membru al Biroului Electoral al Studenților Facultăţii, care întocmește un 

proces verbal tip aprobat de Senatul Studențesc. 

  

Art. 6. (1) Biroul Permanent al Consiliului Studenților facultății elaborează calendarul de desfășurare a 

alegerilor la nivelul seriilor (și a anilor de studiu, în cazul programelor de licenţă forma de organizare la 

distanță) și îl face public prin afișare la avizierele facultății și pe site-ul http://senstud.ase.ro. 

(2) Acțiunea de alegere a reprezentantului seriei (sau a anului de studiu, în cazul programelor de licenţă 

forma de organizare la distanță) se desfăşoară la începutul unui curs, cu susţinere din partea conducerii 

facultăţii.  

(3) Reprezentantul unei serii este ales prin vot de către membrii seriei, dintre studenţii integralişti care au 

obţinut, în anul universitar precedent, media generală ponderată minimum 8.00 şi care au dovedit anterior 

abilităţi organizatorice (pentru reprezentanţii anilor I de licenţă și masterat media generală luată în calcul 

este cea de la admitere). Fiecare candidat va susține în timpul cursului, înainte de momentul votului, un 

scurt discurs de prezentare personală și a candidaturii (motive, intenții etc.). 

(4) La votare asistă cadrul didactic la cursul căruia au loc alegerile sau cancelarul facultății, acesta 

neavând dreptul de a influența sau interveni în acțiunea de alegere, și cel puţin un student din Biroul 

Electoral al Studenților Facultăţii sau delegatul Biroului Electoral Central al Studenților Academiei de 

Studii Economice din București, care va obține din partea secretariatului o listă cu membrii seriei (care 

conține nume, prenume, cod numeric personal, rezultate academice din care să reiasă condițiile prevăzute 

la alineatul 3 al prezentului articol). 

(5) Fiecare membru prezent al seriei, în baza probării identității prin prezentarea cărții de identitate sau a 

legitimației de student, va primi din partea studentului menționat la alineatul 4 al prezentului articol un 

buletin de vot, ce are aplicată ștampila de control, pe care va nominaliza candidatul pentru care optează 

prin scrierea numelui și a prenumelui acestuia. În acțiunea de alegere nu au dreptul de a participa, 

influența sau interveni alte persoane decât cele menționate la alineatele 3 și 4. 

(6) În cazul în care în procesul de alegere se înscrie un singur candidat, alegerea reprezentantului seriei 

poate fi făcută prin vot deschis. 

(7) După numărarea voturilor valabil exprimate de către studenții menționați la alineatul 4 al prezentului 

articol, este desemnat reprezentant al seriei candidatul care a obținut în cadrul procesului de alegere cel 

mai mare număr de voturi pentru. 

(8) Studenții menționați la alineatul 4 al prezentului articol, întocmesc şi semnează un proces verbal tip 

(Anexa 1), care conține numărul de voturi obţinut de fiecare candidat şi numele reprezentantului ales, și 

care va fi contrasemnat de către cadrul didactic la cursul căruia au loc alegerile sau cancelarul facultății, 

de către candidaţii pentru această funcţie și secretarul facultății responsabil de anul de studiu din care face 

parte seria. Procesul verbal completat și semnat, împreună cu buletinele de vot, vor fi depuse la sediul 

Biroului Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București, cel mai târziu în 

ultima zi a perioadei de desășurare a alegerilor reprezentanților studenților de la nivelul seriilor (sau anilor 

de studiu, în cazul programelor de licenţă forma de organizare la distanță). Buletinele de vot se păstrează 

60 de zile la Secretariatul Senatului Studenților. 
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Art. 7. Consiliul Studenţilor din fiecare facultate este format din reprezentanţii tuturor seriilor din toţi anii 

de studiu de la programele de licenţă şi masterat, forma cu frecvență, și cei ai tuturor anilor de studiu de la 

programele de licență, forma la distanță. 

  

Art. 8. (1) Pentru fiecare an, reprezentanţii seriilor din anul respectiv pot să își manifeste intenția de a 

candida pentru locul de student din Consiliul facultăţii, prin prezentarea în cadrul ședinței Consiliului 

Studenților întrunit special în acest sens a curriculum vitae-ului și a unei scrisori de intenție. Ședința 

Consiliului este prezidată de către un delegat din partea Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București sau, în lipsa acestuia, de decanul de vârstă al noului 

Consiliu al Studenților facultății. În urma prezentărilor, reprezentanţii seriilor din anul respectiv aleg prin 

vot universal, direct și secret reprezentantul studenților anului respectiv în Consiliul facultății. În cazul 

balotajului, votează toţi membrii Consiliului Studenților facultății. Pentru celelalte locuri alocate 

studenţilor în Consiliul facultăţii își pot manifesta intenția de a candida toți membrii Consiliului 

Studenţilor, indiferent de anul de studiu, prin prezentarea în cadrul ședinței Consiliului Studenților 

întrunit special în acest sens a curriculum vitae-ului și a unei scrisori de intenție. În urma prezentărilor, 

alegerea reprezentanților studenților în Consiliul facultății, până la completarea numărului total de locuri 

alocate studenților, se face prin vot universal, direct și secret de către toți membrii Consiliului Studenților 

facultății. Buletinele de vot ce vor fi folosite în cadrul alegerilor menționate în acest alineat vor fi realizate 

ad-hoc și vor avea aplicată ştampila de control. 

(2) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii constituie Biroul Permanent al Consiliului Studenţilor 

facultății. Numărul de studenți rereprezentanți în Consiliul facultății este prevăzut în Anexa 2. 

 

Art. 9. În cadrul aceleiași ședințe a Consiliului Studenților, prevăzută la art. 8 alineatul 1, reprezentanții 

studenților în Consiliul facultății pot să își manifeste intenția de a candida pentru locurile alocate 

studenților facultății în Senatul universitar, prin prezentarea în cadrul ședinței a curriculum vitae-ului și a 

unei scrisori de intenție. În urma prezentărilor, alegerea reprezentanților studenților facultății în Senatul 

universitar, până la completarea numărului de locuri alocate, se face prin vot universal, direct și secret de 

către reprezentanții studenților în Consiliul facultății. Buletinele de vot ce vor fi folosite în cadrul 

alegerilor menționate în acest alineat vor fi realizate ad-hoc și vor avea aplicată ştampila de control.  

 

Art. 10.  (1) Reprezentantul studenților doctoranzi din fiecare an de studiu al fiecărei școli doctorale este 

ales prin vot de către studenții doctoranzi înmatriculați în respectivul an de studiu, dintre studenţii 

integralişti care au obţinut, în anul universitar precedent, media generală ponderată minimum 8.00, care 

au dovedit anterior abilităţi organizatorice (pentru reprezentanţii anilor I media generală luată în calcul 

este cea de la admitere) și care și-au depus candidatura la sediul Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București.  

(2) Reprezentanții anilor de studiu din cadrul fiecărei școli doctorale își aleg prin vot, dintre aceștia, 

reprezentanții în Consiliul Școlii Doctorale.  

(3) Reprezentanții studenților doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale își aleg prin vot, dintre aceștia, 

cei patru reprezentanți în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat.  

(4) Reprezentanții studenților doctoranzi în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat își aleg prin 

vot, dintre aceștia, cei doi reprezentanții în Senatul universitar. 

  



Art. 11. Reprezentanţii studenţilor în Senatul universitar constituie Senatul Studenților Academiei de 

Studii Economice din București. Repartizarea locurilor alocate studenților în Senatul universitar este 

prezentată în Anexa 2. 

  

Art. 12. După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București va valida/invalida rezultatul alegerilor și va anunţa 

rezultatele alegerilor în termen de 2 zile Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din 

București și comunităţii universităţii prin publicare pe http://senstud.ase.ro/. În caz de invalidare, 

procedurile de alegeri se vor organiza în termen de 10 de zile. 

  

Art. 13. (1) Persoanele aflate în conflict de interese nu pot fi studenți reprezentanți în Consiliile 

facultăților și, implicit, în Birourile Permanente ale Consiliilor Studenților facultăților. O persoană se află 

în conflict de interese dacă: 

a) nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 6 alineat (3); 

b) are funcţii de conducere sau face parte din organisme de conducere ale partidelor politice sau 

organizațiilor politice de studenți sau de tineret. 

(2) Persoanele aflate în conflict de interese nu pot fi studenți reprezentanți în Consiliile Școlilor Doctorale 

și, implicit, în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. O persoană se află în conflict de interese 

dacă: 

a) nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 10 alineat (1); 

b) este cadru didactic sau de cercetare titular. 

(3) Persoanele aflate în conflict de interese nu pot fi studenți reprezentanți în Senatul universității și, 

implicit, în Senatul Studenților Academiei de Studii Economice din București. O persoană se află în 

conflict de interese dacă: 

a) nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 6 alineat (3), respectiv art. 10 alineat (1); 

b) este membru al unui partid politic sau al unei organizații politice de studenți sau de tineret; 

c) este membru al unei asociații studențești, alta decât Uniunea Studenților Academiei de Studii 

Economice din București. 

(4) În situaţia în care conflictul de interese apare ulterior desfăşurării alegerilor, dacă în termen de şapte 

zile de la acest moment sau de la data sesizării incompatibilității, persoana sau persoanele aflate în 

conflict de interese nu fac dovada anulării situației ce a determinat conflictul, se organizează noi alegeri 

pentru locul devenit astfel vacant. 

    

Art. 14. (1) Mandatul reprezentanţilor studenţilor este acordat pe o perioada de 2 (doi) ani. Acesta se 

poate încheia, la orice nivel, înainte de termen dacă: 

a) 1/3 (o treime) din comunitatea de studenţi pe care îi reprezintă solicită  în scris  Senatului Studenţilor 

alegeri anticipate; 

b) dacă absentează nemotivat la trei ședințe consecutive ale forului din care face parte (Consiliul 

facultății, Consiliul Școlii Doctorale, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, Senatul universitar, 

Consiliul Studenților facultății, Biroul Permanent al Consiliului Studenților facultății, Senatul Studenților, 

Biroul Permanent al Senatului Studențesc); 

c) dacă absentează motivat la cinci ședințe consecutive ale forului din care face parte (Consiliul facultății, 

Consiliul Școlii Doctorale, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, Senatul universitar, Consiliul 

Studenților facultății, Biroul Permanent al Consiliului Studenților facultății, Senatul Studenților, Biroul 
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Permanent al Senatului Studențesc), 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; 

(2) În cazul vacantării unui loc, se organizează alegerile anticipate în conformitate cu prevederile 

anterioare ale prezentei metodologii (art. 5, 6, 8, 9 sau 10 în funcție de caz). 

  

Art. 15. (1) Consiliul Studenților facultății se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună. Membrii 

acestuia sunt consultaţi de către studenţii membrii ai Biroului Permanent al Consiliului Studenților 

facultății în probleme legate de reprezentarea studenţilor. Consiliul Studenților facultății are ca atribuții: 

a) menținerea unui contact direct și constant cu colegii studenți ai facultății pentru a cunoaște situațiile cu 

care aceștia se confruntă; 

b) implicarea în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au desfășurat activități la 

grupele și formațiile de studiu din cadrul facultății; 

c) implicarea în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților la nivelul grupelor și 

formațiilor de studiu din cadrul facultății; 

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

studenților; 

(2) Birou Permanent al Consiliului Studenților facultății are ca atribuții: 

a) participarea activă la ședințele Consiliului facultății și prezentarea observațiilor primite de la studenții 

facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale ale membrilor; 

b) desemnarea reprezentanţilor în comisiile de admitere la programele de licenţă, masterat şi în comisia de 

organizare a examenului de licenţă pe facultate; 

c) desemnarea reprezentanţilor în comisiile de acordare a burselor, în Comisia de repartizare a biletelor de 

tabără oferite de ministerul de resort şi în orice alte comisii constituite la nivelul facultăţilor din care fac 

parte reprezentanţi ai studenţilor; 

d) organizarea desfăşurării alegerilor la nivel de grupă, serie, an și facultate; 

e) implicarea în organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare academică semestrială; 

f) nominalizarea studenţilor reprezentanți în comisia de cazare; 

g) implicarea în organizarea la nivelul facultăţii de conferințe, a festivității de deschidere a anului 

universitar, de întâlniri cu reprezentanții conducerii facultății, a balului bobocilor precum şi a altor 

evenimente de ordin academic, cultural, economic şi social. 

  

Art. 16. (1) Senatul Studenților Academiei de Studii Economice din București este compus din 

reprezentanții studenților de la nivelul tuturor formațiunilor, programelor și ciclurilor de studii din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București. Acesta reprezintă interesele studenţilor care studiază în 

cadrul universităţii, sesizează problemele cu care aceştia se confruntă, colaborează şi încearcă 

îmbunătăţirea situaţiei comunităţii studenţeşti. Pentru obţinerea unor rezultate în acest sens, membrii se 

reunesc săptămânal pentru a stabili coordonatele de lucru. Senatul Studenților are următoarele atribuții: 

a) reglementează activitatea de reprezentare a studenților și veghează la respectarea drepturilor studenţilor 

universității de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi la diferite niveluri: grupă, serie, an, Consiliul Școlii 

Doctorale, Consiliul Facultăţii, Biroul Consiliului Facultății, Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat, Biroul Executiv al Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Senatul Universității și 

Consiliul de Administrație; 



b) organizează alegerile studențești la nivelul tuturor formațiunilor, programelor sau ciclurilor de studiu 

ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

c) organizează alegerile pentru comitetele de cămin şi cantină; 

d) alege sau desemnează reprezentanți din rândul membrilor studenți reprezentanți în alte foruri 

consultative, deliberative sau executive ale universităţii, altele decât cele prevăzute în prezenta 

Metodologie; 

e) primeşte contestaţii sau se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel în legătură cu reprezentarea 

studenţilor la orice nivel şi activităţile care îi privesc pe aceştia; 

f) propune Senatului universitar metodologia de monitorizare a respectării prevederilor Codului 

universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, metodologia privind relaționarea cu asociațiile 

studențești și toate metodologiile cu privire la activitatea studenților precum și amendamente la acestea; 

g) se implică în procesul de evaluare academică a cadrelor didactice și a programelor de studii; 

h) se implică în îmbunătățirea cadrului legislativ și procedural al universității în ceea ce privește 

organizarea și desfășurarea procesului educațional și a serviciilor oferite studenților; 

i) se implică în procesul de îmbunătățire a activității didactice și face propuneri de discipline opționale și 

facultative; 

j) se implică în organizarea și buna desfășurare a manifestărilor ştiinţifice studenţeşti de la nivelul 

universității; 

k) desemnează coordonatorii Comisiilor de specialitate și ai Cluburilor studențești; 

l) participă la managementul cantinei şi căminelor studenţeşti; 

m) organizează procesul de desemnare a membrilor studenți reprezentanți ce vor face parte din Comisia 

de cazare de la nivelul universități și coordonează activitatea acesteia; 

n) organizează procesul de repartizare a  locurilor de tabără oferite de ministerul de resort; 

o) participă la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor studențești și a altor forme de susținere 

financiară a studenților și participă, prin reprezentanți, la acordarea burselor de excelenţă, de performanţă, 

de merit, de studiu, sociale şi a ajutoarelor legale pentru studenţi; 

p) asigură managementul Casei Studenților Economiști; 

q) se implică la nivelul universității în desfășurarea procesului de admitere în cadrul diverselor programe 

și cicluri de studii; 

r) organizează școala internațională de vară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, „Bucharest 

Summer University”; 

s) se implică în organizarea balurilor bobocilor la nivelul universității precum şi în organizarea altor 

evenimente de ordin academic, cultural, economic şi social, inclusiv prin stabilirea unui calendar al 

acestor evenimente; 

t) reprezintă comunitatea studenților Academiei de Studii Economice din Bucureşti pe plan național și 

internațional; 

(2) Conducerea Senatului Studenţilor este asigurată de Biroul Permanent, care este alcătuit din șapte 

membri: preşedintele, patru vicepreşedinţi, un secretar general şi un secretar. Preşedintele Senatului 

Studenţilor reprezintă studenţii Academiei de Studii Economice din București în Consiliul de 

Administrație al universității şi poate delega o parte din atribuţii către unul dintre vicepreşedinţi. Membrii 

Biroului Permanent sunt aleşi de către membrii Senatului Studenţilor şi pot fi înlocuiţi de către aceştia în 

două cazuri: 

a) pierderea calităţii de membru al Senatului Studenţilor; 



b) desfăşurarea şi susţinerea de acţiuni ce contravin intereselor studenţilor Academiei de Studii 

Economice din București. 

  

Art. 17. Senatul Studenţilor poate susţine asociaţiile studenţeşti în demersurile lor, atunci când acţiunile 

acestora vizează interesul general al studenţilor. 

  

Art. 18. În următoarele probleme este necesar în mod special acordul Senatului Studenţilor: 

a) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea activităţii de învăţământ şi de verificare 

a cunoştinţelor; 

b) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind reprezentarea studenţilor; 

c) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind repartizarea burselor şi a locurilor de cazare în 

cămine, funcţionarea căminelor şi cantinei studenţeşti, a bibliotecii, a bazei sportive şi a Casei Studenţilor 

Economişti. 

  

Art. 19. Convocarea reprezentanţilor studenţilor se face cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de 

întrunirea forului în care sunt membri, cu comunicarea ordinii de zi şi a materialelor de lucru. 

 

Art. 20. (1) Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București este 

responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanților studenților în Consiliile facultăţilor 

și Senatul universitar, precum şi validarea rezultatelor alegerilor. Componenţa nominală a Biroul 

Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București este stabilită de către 

Senatul Studențesc pe baza propunerilor făcute de către Biroul Permanent și Consiliile Studențești. În 

termen de 24 de ore de la investire are loc prima şedinţă a Biroul Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București în care se desemnează preşedintele şi locţiitorul acestuia.  

(2) Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București îndeplineşte 

toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei Metodologii completată cu dispoziţiile legale incidente. 

Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București are următoarele 

atribuţii: 

a) întocmirea buletinelor de vot pentru alegerile organizate în vederea desemnării reprezentanților 

studenților; 

b) verificarea proceselor verbale întocmite de comisiile de votare pe secţii şi verificarea respectării 

procedurii de alegeri; 

c) soluționarea eventualelor contestații; 

d) centralizarea şi comunicarea rezultatelor alegerilor organizate în vederea desemnării reprezentanților 

studenților în Consiliile Școlilor Doctorale, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, Consiliile 

facultăţilor şi Senatul universității către Biroul Electoral al Academiei de Studii Economice din București 

și către comunitatea universității prin publicare pe http://senstud.ase.ro/. 

(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Biroului Electoral Central al Studenților 

Academiei de Studii Economice din București este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage 

răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz. 

(5) Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București lucrează în 

prezenţa majorităţii membrilor şi ia decizii cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, 

votul preşedintelui este hotărâtor. Şedinţele de lucru se consemnează într-un proces verbal semnat de 

către toţi membrii prezenţi.  

http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/
http://senstud.ase.ro/


(6) Birourile Electorale al Studenților Facultăţilor sunt responsabile cu organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor reprezentanților studenților la nivelul facultăților. Componenţa nominală a Birourilor Electorale 

al Studenților Facultăţilor este stabilită de către Biroul Permanent al Senatului Studențesc pe baza 

propunerilor făcute de către Consiliile Studențești. Birourile Electorale ale Studenților Facultăţilor au 

următoarele atribuţii: 

a) conducerea operaţiunilor de votare şi luarea tuturor măsurilor de ordine în acest sens, în conformitate 

cu prevederile art. 6; 

b) multiplicarea și distribuirea proceselor verbale tip și a buletinelor de vot către studenții menționați la 

art. 6 alineat (4); 

c) identificarea şi consemnarea participării la vot în tabele electorale menționate la art. 6 alineat (4); 

d) înaintarea către Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București a 

proceselor verbale şi a buletinelor de vot; 

e) predarea cu proces-verbal către Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice 

din București a ştampilelor primite şi a celorlalte materiale necesare votării; 

f) soluționarea eventualelor contestații. 

(7) Biroul Electoral al Studenților Doctoranzi este responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

reprezentanților studenților la nivelul programelor de pregătire doctorală. Componenţa nominală a 

Biroului Electoral al Studenților Doctoranzi este stabilită de către Biroul Permanent al Senatului 

Studențesc, pe baza propunerilor studenților membri ai Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat. 

Biroul Electoral al Studenților Doctoranzi are ca atribuții: 

a) conducerea operaţiunilor de votare şi luarea tuturor măsurilor de ordine în acest sens; 

b) multiplicarea și distribuirea buletinelor de vot către studenții doctoranzi ce participă la vot; 

c) identificarea şi consemnarea participării la vot în tabele electorale; 

d) înaintarea către Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București a 

proceselor verbale în care se consemnează rezultatele alagerilor şi a buletinelor de vot; 

e) predarea cu proces-verbal către Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice 

din București a ştampilelor primite şi a celorlalte materiale necesare votării; 

f) soluționarea eventualelor contestații. 

(8) Preşedinţii fiecărui Birou Electoral al Studenților Facultăţilor și al Biroului Electoral al Studenților 

Doctoranzi sunt desemnaţi de Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din 

București. Președintele unui Birou Electoral al Studenților Facultății și cel al Biroului Electoral al 

Studenților Doctoranzi coordonează activitatea membrilor Biroului Electoral respectiv. 

(9) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Biroului Electoral al Studenților Facultăţii 

sau al Biroului Electoral al Studenților Doctoranzi este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage 

răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz. 

(10) Birourile Electorale al Studenților Facultăţilor și Biroul Electoral al Studenților Doctoranzi lucrează 

în prezenţa majorităţii membrilor şi iau decizii cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate de 

voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. Şedinţele de lucru se consemnează într-un proces verbal semnat 

de către toţi membrii prezenţi. 

(11) Componența Biroului Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București 

și a Birourilor Electorale ale Studenților Facultăților respectiv a Biroului Electoral al Studenților 

Doctoranzi vor fi prezentate în cadrul ședinței Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din 

București din 14 decembrie 2011. 

 



DISPOZIȚII TRANZITORII 

Art. 21. Grupele de studiu care nu și-au ales încă reprezentantul vor contacta reprezentantul studenților 

facultății în Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București pentru 

organizarea de alegeri. 

  

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 22. Calendarul desfășurării alegerilor reprezentanților studenților de la programele de licență și 

masterat în anul universitar 2011/2012 este: 

- 30 noiembrie 2011: Aprobarea Metodologiei de alegere a reprezentanților studenților Academiei de 

Studii Economice din București în cadrul şedinţei Senatului Studenţesc; 

- 7 decembrie 2011: Aprobarea Metodologiei în cadrul ședinței Senatului universitar; 

- 12 decembrie 2011: Afişarea Metodologiei de alegere a reprezentanților studenților pe site-ul Senatului 

Studenţesc (http://senstud.ase.ro/); un calendar al alegerilor va fi postat și la avizierele facultăților și ale 

Școlii Doctorale; 

(Obs. Reprezentanţii facultăţilor în Senatul Studenţesc au obligaţia de a publica Metodologia pe grupul 

electronic de discuţii al Consiliului Studenţesc al facultăţii); 

- 19 decembrie 2011 – 14 ianuarie 2012: Desfășurarea alegerilor la nivelul seriilor și, în cazul studenților 

înmatriculați la programele de licență forma la distanță, la nivelul anilor; 

- 14 ianuarie 2012: Ultima zi de depunere a proceselor verbale și a buletinelor de vot la sediul Senatului 

Studențesc; 

- 14 ianuarie – 22 ianuarie 2012: Ședințe pentru alegerea reprezentanților studenților în Consiliul facultății 

și în Senatul universitar; 

- 13 februarie 2012 (orele 10-14): Depunerea candidaturilor pentru Biroul Permanent al Senatului 

Studențesc al Academiei de Studii Economice din București; 

- 16 februarie 2012: Alegerea membrilor Biroului Permanent al Senatului Studențesc al Academiei de 

Studii Economice din București. 

 

Art. 23. Alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în anul universitar 2011/2012 se va face în 

conformitate cu prevederile articolului 10 al prezentei Metodologii, până la 22 ianuarie 2012, conform 

unui grafic ce va fi publicat de Senatul Studențesc pe http://senstud.ase.ro/. 

 

Art. 24. De urmărirea modului în care sunt respectate prevederile prezentei Metodologii răspund 

Consiliile Studențești, Senatul Studențesc, Birourile Electorale ale Studenților Facultăților, Biroul 

Electoral al Studenților Doctoranzi și Biroul Electoral Central al Studenților Academiei de Studii 

Economice din București. Orice altă modalitate de alegere a studenților reprezentanți contravine 

prezentului regulament şi altor reglementări legale privind dreptul de reprezentare a studenţilor în mediul 

universitar. 

 

Art. 25.  Dispozițiile Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a studenților care 

contravin dispozițiilor prezentei Metodologii se abrogă. 

  

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Studențesc al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, în şedinţa din 30.11.2011, și validat de Senatul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, în şedinţa din  07.12.2011. 
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ANEXA 1 

  

PROCES VERBAL 
 

Întocmit astăzi, __________________, cu ocazia alegerilor reprezentantului seriei __ a anului__,  

o programul de licență ( forma cu frecvență / la distanță ) 

o programul de masterat _________________________________________________________, 

Facultatea de __________________________________________________________________. 

                                                

S-au prezentat următorii candidaţi:                                                                          Semnătura 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

►________________________________________         număr voturi __        _________ 

  

În urma votului a fost ales reprezentantul seriei studentul _______________________________. 

Telefon ____________________ E-mail ____________________________________________ 

 

  

Cadru didactic,                                    Reprezentantul Biroului Electoral al  Studenților Facultății, 

  

Numele ___________________________            Numele _____________________________ 

  

Semnătura ________________________                Semnătura ___________________________ 

  

  

Subsemnatul, ____________________________, confirm că am media ponderată a anului 

precedent (media de admitere, în cazul anului I), mai mare sau egală cu 8,00.                                                           

  

  Semnătura _____________ 

  

Confirm că _____________________________ îndeplineşte criteriile pentru a deveni şef de 

serie, conform Metologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii 

Economice din București. 

 

Secretar de an, _____________       Semnătura _____________           L.S. 

 

 

 



DATE SUPLIMENTARE PRIVIND FORMAȚIA DE STUDIU 

  
Grupul web al formației de studiu __________________________________________________ 

  

  

Grupa ____ 

  

Nume şi prenume şef de grupă _____________________________________________________ 

Nr. telefon (mobil) ______________________________________________________________ 

Adresa de e-mail ________________________________________________________________ 

Adresa grupului web al grupei _____________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume şi prenume şef de grupă _____________________________________________________ 

Nr. telefon (mobil) ______________________________________________________________ 

Adresa de e-mail ________________________________________________________________ 

Adresa grupului web al grupei _____________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume şi prenume şef de grupă _____________________________________________________ 

Nr. telefon (mobil) ______________________________________________________________ 

Adresa de e-mail ________________________________________________________________ 

Adresa grupului web al grupei _____________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume şi prenume şef de grupă _____________________________________________________ 

Nr. telefon (mobil) ______________________________________________________________ 

Adresa de e-mail ________________________________________________________________ 

Adresa grupului web al grupei _____________________________________________________ 

  

Grupa ____ 

  

Nume şi prenume şef de grupă _____________________________________________________ 

Nr. telefon (mobil) ______________________________________________________________ 

Adresa de e-mail ________________________________________________________________ 

Adresa grupului web al grupei _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

  

 

Nr.  

crt. 
Facultate 

Număr de 

reprezentanți ai 

studenților în  

Consiliul Facultății 

Număr de 

reprezentanți ai 

studenților în  

Senatul universitar 

1 Administrarea Afacerilor (cu predare în 

limbi străine) 

5 2 

2 Administrație și Management Public 5 1 

3 Contabilitate și Informatică de 

Gestiune 

7 2 

4 Comerț 7 2 

5 Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică 

7 2 

6 Economie 7 2 

7 Economia Agroalimentară și a 

Mediului 

6 2 

8 Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 

Valori 

7 3 

9 Management 7 3 

10 Marketing 5 2 

11 Relații Economice Internaționale 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. crt. Școala Doctorală Număr de 

reprezentanți ai 

studenților 

doctoranzi în 

Consiliul Școlii 

Doctorale 

Număr de 

reprezentanți ai 

studenților 

doctoranzi în 

Consiliul pentru 

Studii 

Universitare de 

Doctorat 

Număr de 

reprezentanți ai 

studenților 

doctoranzi 

în 

Senatul 

universitar 

1 Administrarea afacerilor 1 

4 2 

2 Cibernetică și statistică 1 

3 Contabilitate 1 

4 Economie 1 

5 Economie și afaceri 

internaționale 

1 

6 Finanțe 1 

7 Informatică economică 1 

8 Management 1 

9 Marketing 1 

10 Drept 1 

 


