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Hotărârea nr. 335/25.10.2017 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ASE(ROF) și a Structurii tehnico-admistrative 

 

Având în vedere nota Direcției de Juridic și Contencios Administrativ privind modificarea și 

completarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii economice din 

București, ca urmare a recomandărilor făcute de de Biroul Audit Public Intern prin raportul de 

audit nr. 4832/30.05.2017,  

Având în vedere referatul Direcției Resurse Umane privind modificarea și completarea 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii economice din București și 

organigramei instituției, ca urmare a dispozițiilor Ordinului M.E.N. nr. 3262/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ 

superior din România 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare ASE(ROF), aprobat prin 

Hotărârea Senatului ASE nr. 177/28.09.2016, 

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: 

I. După art. 37(2), la lit. p) se va introduce un nou punct -  q) Centrul de Perfecționare – 

Complex Predeal; 

II.  Se elimină art. 41(3) cu textul: "(3) Centrul de Perfecționare – Complex Predeal este 

condus de un Șef Complex având rang de Director direcție subordonat Directorului General 

Administrativ. Complexul Predeal are în subordine: a) 2 referenți cu studii superioare; b) 7 

muncitori calificați; c) 5 îngrijitori." 

Art. 2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de modificare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ASE(ROF), astfel:  

I. După art. 30, se va introduce un nou art. 301 cu următorul conținut: 
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Art. 301 Societatea Antreprenorială Studențească este condusă de un responsabil și are 

următoarele atribuții: 

a. Elaborarea de materiale informative și orientare ca suport adresat studenților în elaborarea 

și dezvoltarea planurilor de afaceri, a proiectelor de finanțare etc; 

b. Organizarea de work-shop- uri și conferințe cu tematică specifică antreprenoriatului și 

domeniului afacerilor; 

c. Organizarea periodică a unor concursuri de idei de afaceri, respectiv,  planuri de afaceri cu 

scopul de a identifica și susține prin mijloace diverse pe antreprenorii potențiali;  

d. Facilitarea contactului studenților și absolvenților ASE București cu antreprenori și 

mentori; 

e. Organizarea de activități de mentorat pentru studenți cu antreprenori și cadre didactice din 

ASE București; 

f. Activități de consiliere pe teme specifice elaborării planului de afaceri și identificării 

surselor de finanțare; 

g. Implementarea proiectelor câștigate de către ASE București finanțate din fonduri 

nerambursabile pentru sprijinirea planurilor de afaceri cu potențial de suces; 

h. Sprijinirea activității incubatorului de afaceri al ASE București, a întreprinderilor simulate 

și altor entități antreprenoriale din cadrul ASE București; 

i. Organizarea și punerea la dispoziția comunității studențești, respectiv, studenților 

antreprenori a unor spații de lucru la sediul SAS ASE cu titlu gratuit și suportarea tuturor 

cheltuielilor ce rezultă din folosința spațiului." 

 

II. Se aprobă modificarea art. 81 prin eliminarea “Incubatorului de afaceri” din structura 

Direcției Relații cu mediul economico-social, acesta urmând a fi absorbit de SAS care va 

prelua întreaga structură a “Incubatorului de afaceri”, inclusiv posturile. 

 

Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

Prorector, 

 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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