Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 36/08.02.2018
cu privire la înaintarea către Senatul ASE
a propunerii de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ASE(ROF) și a Structurii de educație și cercetare
Având în vedere referatul nr. DMCI 193/07.02.2017 privind modificarea și completarea
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice din București și
a structurii de educație și cercetare, ca urmare a înființării Institutului de Cercetări Avansate al
Academiei de Studii Economice din București,
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare ASE(ROF), aprobat prin
Hotărârea Senatului ASE nr. 196/22.11.2017,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de modificare și completare a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ASE(ROF), astfel:
După art. 27 se va introduce un nou articol, respectiv art. 271 cu următorul conținut:
" Art. 271 Privitor la obiectivele Institututului de Cercetări Avansate al Academiei de Studii

Economice din București (în limba română), respectiv Advanced Research Institute of The
Bucharest University of Economic Studies (în limba engleză), cu acronimul ARI.
(1) Obiectivele ARI sunt:
- inițierea și desfășurarea unor activități de cercetare științifică avansată / proiecte de cercetare, cu
caracter interdisciplinar, prin participarea centrelor de cercetare ale ASE, școlilor doctorale și a
cercetătorilor afiliați și neafiliați centrelor de cercetare, compatibile și comparabile cu
preocupările existente în acest domeniu pe plan internațional, pentru punerea în valoare a
avantajelor competitive ale ASE;
- atragerea / accesarea unor resurse financiare destinate unităților de cercetare similare (institutelor
de cercetare ale universităților), pe plan național și internațional;
- creșterea capacității de atragere de finanțare pentru cercetare prin identificarea de surse destinate
acestui domeniu și formularea de propuneri de proiecte în competițiile naționale și internaționale,
pentru toate proiectele de cercetare cu caracter interdisciplinar din ASE, care presupun
participarea unor cercetători din cel puțin două centre de cercetare existente în cadrul ASE;
- coagularea unor poli de excelență în cercetare și susținerea, în cadrul ASE, pe baze competitive,
din resursele proprii ale universității sau atrase, a unor programe și proiecte de cercetare pe
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subiecte de interes major la nivel internațional, european, național și instituțional, îndeosebi
pentru tineri cercetători;
- abordarea prin proiectele de cercetare a provocărilor societale majore identificate în documente
strategice precum Strategia Europa 2020 și Strategia Națională de Cercetare și Inovare 20142020;
- inițierea unor relații de colaborare științifică și academică între ARI și alte institute și centre de
cercetare din țară și din străinătate;
- dezvoltarea unui cadru de exprimare a unor puncte de vedere pe teme majore din domeniul
economic și social, de interes național;
- oferirea unor stagii de cercetare unor personalități științifice sau dezvoltarea unor programe de
fellowship, pe baze competitive, pentru atragerea unor resurse umane de calitate (de tip brain
gain);
- creșterea calității producției științifice prin elaborarea de cărți și articole publicate în edituri și
reviste cotate în fluxul principal de publicații precum și susținerea, din resurse proprii, a
participării membrilor ARI la conferințe internaționale de prestigiu;
- organizarea de conferințe științifice / seminarii științifice / manifestări științifice de înalt nivel,
cu participarea unor personalități cu activitate recunoscută pe plan național și internațional.
(2) ARI este condus din punct de vedere științific de un Consiliu Științific și din punct de vedere
operațional de Director.
- Consiliul Științific și Directorul ARI sunt numiți de Rectorul ASE.
- Consiliul Științific este format din șapte membri: Directorul Institutului, Prorectorul cu
cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea, Directorul CSUD și alți patru membri
desemnați pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, de către directorii centrelor de
cercetare din ASE.
- Pentru asigurarea unui nivel științific competitiv și creșterea vizibilității pe plan
internațional, ARI va beneficia de suportul unui International Advisory Board (Consiliul
Consultativ Internațional), format din personalități științifice din afara ASE, recunoscute
de către comunitatea științifică internațională.
- Secretariatul științific este asigurat de un cadru didactic desemnat de Rectorul ASE la
propunerea Directorului ARI. "

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Prorector,
Prof. univ. dr. Dalina DUMITRESCU
Avizat pentru legalitate,
Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN
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