ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Senatul Universitar

REGULAMENT
PRIVIND REPREZENTAREA ŞI ACTIVITATEA SOCIALĂ A STUDENŢILOR
Partea I
REPREZENTAREA STUDENŢILOR
Art. 1. Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale:
a) de a avea reprezentanţi aleşi în toate forurile decizionale ale Academiei de Studii
Economice din Bucureşti în care există un interes de reprezentare şi de protejare a
drepturilor studenţilor de ordin academic, cultural, economic şi social;
b) de a solicita şi a obţine informaţii de la reprezentanţii autorizaţi ai oricărei structuri din
ASE, în problemele privind drepturile şi obligaţiile studenţilor;
c) de a se implica în activitatea de învăţământ şi de a face propuneri de discipline opţionale şi
facultative;
d) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de cercetare
finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare;
e) de a participa la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor de studiu şi a altor
forme de susţinere financiară a studenţilor;
f) de a participa la managementul cantinei, căminelor studenţeşti şi Casei studenţilor
economişti ;
g) de a exprima opinii şi de a face propuneri în legătură cu funcţionarea bibliotecii şi a bazei
sportive;
h) de a reprezenta comunitatea studenţilor din ASE pe plan naţional şi internaţional.
Capitolul I
REPREZENTAREA LA NIVEL DE GRUPĂ, SERIE ŞI FACULTATE
Art. 2. (1). Studenţii reprezentanţi în forurile decizionale ale Academiei de Studii Economice din
Bucureşti sunt aleşi din rândul celor cu prezenţă în campus, de la programele de licenţa, masterat
şi doctorat.
(2). Reprezentantul unei grupe/serii/facultaţi este ales pe baza unui calendar stabilit de către
Senatul Studenţesc şi comunicat facultăţilor.
Art. 3. (1). Reprezentantul unei grupe este desemnat de către membrii grupei, prin vot deschis.
(2). 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 şi masterat
media generală luată în calcul este cea de la admitere). La procesul de votare asistă cel puţin un
student din Consiliul facultăţii sau delegatul Senatului Studenţesc, precum şi secretarului ştiinţific
al facultatii. Acţiunea de alegere a reprezentanţilor de serie se comunică prin afişare la avizier cu
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cel puţin o săptămână înainte de începerea ei şi se desfăşoară la începutul unui curs, cu susţinere
din partea conducerii facultăţii. Studentul delegat pentru organizarea alegerii reprezentantului de
serie întocmeşte şi semnează un proces verbal, care va fi contrasemnat de către secretarul
ştiinţific al facultatii şi de către candidaţii pentru această funcţie (va consemna numărul de voturi
obţinut de fiecare candidat şi numele reprezentantului ales). Acesta va fi depus în termen de 3 zile
la sediul Senatului Studenţesc.
Art. 4. (1). Consiliul consultativ al studenţilor din fiecare facultate este format din reprezentanţii
tuturor seriilor din toţi anii de studiu de la programele de licenţă şi masterat, cu excepţia
programelor de masterat complementar pentru care alegerea reprezentanţilor în Consiliul
consultativ se face la nivel de facultate (un student pentru fiecare an de studiu).
(2). Pentru fiecare an, reprezentanţii seriilor anului respectiv de la programele de licenţă şi
masterat aleg dintre ei un student în Consiliul facultăţii.
(3). În cazul balotajului, votează toţi membrii Consiliului consultativ al studenţilor. Pentru
celelalte locuri alocate studenţilor în Consiliul facultăţii, votează toţi membrii Consiliului
consultativ al studenţilor şi se propun candidaturi dintre aceştia, indiferent de anul de studiu.
Art. 5. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii constituie Consiliul studenţilor.
Art. 6. (1). Consiliul studenţilor alege, dintre membrii săi, un student reprezentant în Biroul
facultăţii şi în Senatul ASE şi alţi reprezentanţi în Senat, în conformitate cu numărul locurilor
alocate.
(2). Studenţii membrii ai Consiliului Şcolii doctorale vor alege, din rândul acestora, doi
reprezentanţi în Senatul ASE şi în Senatul Studenţesc.
Art. 7. Consiliul consultativ al studenţilor se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună.
Membrii acestuia sunt consultaţi de către studenţii membrii ai Consiliului facultăţii în probleme
legate de reprezentarea studenţilor.
Art. 8. Consiliul studenţilor facultăţii are următoarele atribuţii:
a) desemnează reprezentanţi în comisiile de admitere la programele de licenţă, masterat şi
doctorat şi în Comisia de licenţă pe facultate;
b) desemnează reprezentanţi 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;
c) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel de serie;
d) se implică în organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare academică semestrială;
e) nominalizează studenţii membri în comisia de cazare;
f) se implică în organizarea, la nivelul facultăţii, a festivităţii de deschidere a anului
universitar, a Balului Bobocilor precum şi a altor evenimente de ordin academic, cultural,
economic şi social.
Capitolul II
REPREZENTAREA STUDENŢILOR LA NIVEL DE UNIVERSITATE
Art. 9. Senatul Studenţesc se compune din studenţii aleşi în Consiliile facultăţilor, care îi
reprezintă pe aceştia în Senatul ASE.
Art. 10.(1). Conducerea Senatului Studenţesc este asigurată de Biroul Permanent, care este
alcătuit din cinci membri: preşedintele, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un secretar.
(2). Membrii Biroului Permanent sunt aleşi de către membrii Senatului Studenţesc şi pot fi
înlocuiţi de către aceştia în două cazuri:
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− pierderea calităţii de membru al Senatului Studenţesc;
− desfăşurarea şi susţinerea de acţiuni ce contravin intereselor studenţilor ASE.
Art. 11. Preşedintele Senatului Studenţesc reprezintă studenţii ASE în Biroul Senatului ASE şi în
Consiliul Naţional al Studenţilor şi poate delega o parte din atribuţii către unul dintre
vicepreşedinţi.
Art. 12. Senatul Studenţesc are următoarele atribuţii:
a) veghează la respectarea dreptului studenţilor din ASE de a alege şi de a fi aleşi ca
reprezentanţi la diferite niveluri: grupă, serie, an, Consiliul facultăţii, Senatul ASE;
b) se ocupă de organizarea alegerilor pentru comitetele de cămin şi cantină;
c) sprijină activitatea comisiilor pentru alegerile studenţeşti constituite la nivel de facultate;
d) primeşte contestaţii şi se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel în legătură cu
reprezentarea studenţilor la orice nivel şi activităţile care îi privesc pe aceştia;
e) veghează la respectarea dreptului studenţilor ASE de a evalua disciplinele parcurse şi se
implică în procesul de evaluare academică;
f) se implică în probleme legate de sistemul de credite şi de echivalarea examenelor şi a
notelor, în programe de pregătire profesională şi de plasare a absolvenţilor, în organizarea
cercetării ştiinţifice studenţeşti, a examenelor de admitere în ASE şi a examenului de
licenţă, în organizarea deschiderii anului universitar;
g) participa la managementul cantinei şi căminelor studenţeşti;
h) participă la acordarea burselor de excelenţă, de performanţă, de merit, de studiu, sociale şi
a ajutoarelor legale pentru studenţi, la repartizarea locurilor de cazare în cămin şi a
locurilor de tabără oferite de ministerul de resort;
i) administrează activităţile desfăşurate la Casa studenţilor economişti;
j) se implică în organizarea balurilor bobocilor la nivelul facultăţilor şi ASE precum şi în
organizarea altor evenimente de ordin academic, cultural, economic şi social;
k) organizează Şcoala de Vară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Bucharest
Summer Unuversity).
Art. 13. Senatul Studenţesc poate susţine asociaţiile studenţeşti în demersurile lor, atunci când
acţiunile acestora vizează interesul general al studenţilor.
Art. 14. (1). Senatul Studenţesc organizează, anual, Conferinţa Studenţilor Academiei de Studii
Economice, la care participa membrii Senatului Studenţesc, reprezentanţi ai tuturor anilor de
studii de la toate facultăţile, reprezentanţi ai centrelor teritoriale înfiinţate în alte localităţi decât
Bucureşti, reprezentanţi ai studenţilor căminişti şi ai asociaţiilor studenţeşti legal constituite în
Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu rolul de armonizare a obiectivelor profesionale
şi sociale ale studenţilor, factor de susţinere şi dinamizare a rolului studenţilor în mediul
universitar.
(2). La Conferinţa Anuală a Studenţilor participă reprezentanţi ai conducerii Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
Capitolul III
REPREZENTAREA STUDENŢILOR LA NIVEL DE CĂMINE ŞI CANTINĂ
Art. 15. La începutul anului universitar, studenţii unui cămin, anunţaţi cu o săptămână înainte la
avizier, aleg prin vot secret comitetul de cămin, condus de către un preşedinte.
Art. 16. (1). Comitetul de cămin este responsabil cu monitorizarea activităţii din cămine şi cu
aducerea la cunoştinţa structurilor organizatorice responsabile de la nivel de ASE a problemelor
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care ţin de o cât mai bună convieţuire în cămin a studenţilor. Activitatea comitetului de cămin se
desfăşoară conform unui program stabilit în camera (oficiul) alocată drept sediu.
(2). Comitetul de cămin are obligaţia de a colabora în soluţionarea problemelor cu
administratorul de cămin şi cu reprezentanţii Senatului Studenţesc.
Art. 17. Comitetul de cantină se constituie din cinci membri aleşi anual de către Senatul
Studenţesc dintre studenţii interesaţi şi care au demonstrat anterior abilităţi organizatorice
relevante.
Art. 18. Regia de cantină se stabileşte de către Biroul de Senat, la propunerea serviciilor de resort
ale ASE şi a Comitetului de cantină.
Art. 19. Comitetul de cantină are următoarele drepturi: verifică calitatea alimentelor servite,
întocmeşte meniurile şi efectuează calculaţia costurilor şi a preţurilor alimentelor, verifică
modalitatea şi programul de servire, soluţionează eventualele reclamaţii şi sugestii ale studenţilor
şi alte aspecte ce ţin de buna funcţionare a cantinei. Verificarea acestor aspecte se face în
prezenţa a cel puţin trei membri din Comitetul de cantină.
Capitolul IV
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 20. Reprezentarea studenţilor se face pe baza alegerii unui student de către forul studenţesc
competent prin vot deschis sau secret. Orice altă modalitate de numire contravine prezentului
regulament şi altor reglementări legale privind dreptul de reprezentare a studenţilor în mediul
universitar.
Art. 21. Mandatul reprezentanţilor studenţilor este acordat pe o perioada de 1 an. Acesta se
poate încheia, la orice nivel, înainte de termen dacă 1/3 din comunitatea de studenţi pe care îi
reprezintă solicită în scris Senatului Studenţesc alegeri anticipate.
Art. 22. 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. 23. În următoarele probleme este necesar în mod special acordul Senatului Studenţesc:
a) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea activităţii de învăţământ şi
de verificare a cunoştinţelor;
b) elaborarea sau modificarea regulamentelor privind condiţiile de reprezentare a 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 funcţionării Casei studenţilor economişti.
Art. 24. Reprezentanţii studenţilor, pentru activitatea lor în interesul studenţilor, pot beneficia de
facilităţi la cazare, reduceri sau scutiri la plata regiei de cămin, bilete în taberele studenteşti
gratuite, alte stimulente, la propunerea Senatului Studenţesc, cu aprobarea Biroului Senatului
ASE.
Partea a II-a
ACTIVITATEA SOCIALĂ A STUDENŢILOR
Capitolul V
ACORDAREA BURSELOR, A BILETELOR ÎN TABERE ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN
Art. 25. În vederea acordării burselor, la nivelul ASE se constituie o comisie de atribuire a
burselor din care face parte prorectorul de resort - ca preşedinte; directorul general economico-
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administrativ; secretarul şef; şeful compartimentului responsabil cu acordarea burselor; juristul;
preşedintele şi vicepreşedintele cu probleme sociale ai Senatului Studenţesc.
Art. 26. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o comisie de atribuire a burselor, compusă din
decanul sau prodecanul de resort - ca preşedinte, secretarul şef şi un student reprezentant al
Consiliului facultăţii.
Art. 27.(1). Beneficiază de bursă (de excelenţă, de performanţă, de merit, de studiu şi socială)
studenţii integralişti de la programele de licenţă şi masterat, care au finanţare de la buget.
(2). Bursele pentru doctoranzii de la cursurile de zi, cu finanţare de la buget, se vor acorda în baza
reglementărilor aprobate de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
(3). Pot beneficia de bursă socială şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii
441/2001, art. 7 alin. 1, dar numai în cazul în care dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii
părinţi sau provin din casele de copii sau din plasament familial.
Art. 28. Bursele de performanţă, de merit şi de studiu se acordă studenţilor de la programele de
licenţă şi masterat, care au finanţare de la buget, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură,
iar bursele sociale şi de ajutor social se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei
studentului şi/sau cea medicală a studentului.
Art. 29. Pentru bursa de performanţă se organizează concurs la care pot participa toţi studenţii cu
prezenţă în campus, finanţaţi de la buget şi se acordă în baza unui set de criterii specifice:
rezultatele la învăţătură, participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice, cercetarea
studenţească, activităţi deosebite desfăşurate în folosul comunităţii academice şi alte merite
deosebite.
Art. 30. Bursa de merit, de studiu, socială sau de ajutor social se acordă studenţilor de la
programele de licenţă şi masterat, care au finanţare de la buget pe durata semestrelor anului
universitar (activităţi didactice, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă,
absolvire sau dizertaţie) în conformitate cu programul de învăţământ al instituţiei. Dacă studenţii
bursieri sunt orfani de ambii părinţi sau dacă provin din casele de copii sau din plasamentul
familial, bursele se pot atribui şi pe perioada vacanţelor.
Art. 31.(1). Pot primi bursă de merit, de studiu sau socială numai studenţii integralişti în anul
universitar anterior şi, respectiv, integralişti după semestrul I al anului universitar. Punctele de
credit obţinute la disciplinele facultative nu se iau în considerare la acordarea burselor. Studenţii
anului I de la programele de licenţă şi masterat vor primi bursa de merit sau de studiu, pentru
semestrul I, pe baza mediei de admitere.
(2). Studenţii olimpici admişi fără susţinerea probei de concurs vor primi burse pentru semestrul I
al anului I de studiu, pe baza punctajului obţinut la admiterea la facultate.
(3). Cuantumul burselor şi a celorlalte forme de sprijin material, precum şi ajutoarele sociale şi de
maternitate, ce reprezintă sume nete de plată, achitate pe baza de cărţi de credit, se stabilesc
semestrial de către Senatul ASE , în conformitate cu plafoanele alocate de ministerul de resort.
Art. 32. Media care se ia în considerare la atribuirea burselor, a biletelor în tabere şi a altor forme
de sprijin se calculează ca medie ponderată a notei la fiecare disciplină cu numărul de puncte de
credit aferente.
Art. 33. (1). Studenţii care beneficiază de bursa de performanţă nu pot primi cumulativ şi bursa
de merit, de studiu sau socială.
(2). Studenţii ASE pot beneficia de burse private, fără a le afecta dreptul de a primi categoriile de
burse de la bugetul statului.
Art. 34. Bursa de merit se acordă la 2% din numărul total de studenţi de la programele de licenţă
şi masterat, care au finanţare de la buget. Bursele sociale vor fi acordate în limita de 20% din
fondul total alocat facultăţii.
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Art. 35. (1). Repartizarea pe facultăţi a fondului de burse se face de către comisia la nivelul ASE,
strict proporţional cu numărul studenţilor de la programele de licenţă şi masterat, care au
finanţare de la buget. În acelaşi mod se face repartizarea numărului de burse pe ani de studiu şi,
dacă este cazul, şi pe serii la nivelul facultăţilor.
(2). Numărul burselor de merit, al burselor de studiu şi al celor sociale ce se pot acorda într-un
semestru se stabileşte de către comisia de acordare a burselor din fiecare facultate, în limita
fondului alocat.
(3). Sumele rămase neacordate ca burse sociale la nivelul facultăţii se vor redistribui, sub formă
de bursă de studiu, studenţilor aceleiaşi facultăţi, în funcţie de criteriile convenite de comisia de
resort a facultăţii.
Art. 36. (1). Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ de
stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la universitatea unde are diploma de
bacalaureat în original, cu condiţia ca numărul total al anilor în care
beneficiază de bursă să nu depăşească numărul de ani de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare
normată la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2). Absolvenţii cu diplomă de licenţă de la învăţământul de stat care urmează a doua specializare
la programele de licenţă sau masterat de aprofundare pot beneficia de burse, cu condiţia ca
numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul de ani de studiu
prevăzut ca durată de şcolarizare normată la specializarea de la care urmează să beneficieze de
bursă .
Art. 37. (1). Bursierii, indiferent de tipul de bursă cuvenit, aflaţi la specializări în străinătate, în
cadrul programelor de mobilitate ale facultăţii, îşi păstrează dreptul de bursă pe perioada în care
se află în străinătate.
(2). Studenţii care au fost la burse în străinătate, cel puţin două semestre, vor primi bursă pentru
anul universitar viitor pe baza mediei ultimului an/semestru universitar încheiat.
Art. 38. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o perioadă
egală cu concediul prevăzut de lege pentru persoanele încadrate în muncă. Studenţii bursieri aflaţi
în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data începerii concediului. În cazul
depăşirii acestei perioade, primesc bursă numai dacă dovedesc că şi-au reluat activitatea în
învăţământ.
Art. 39. Studenţii transferaţi de la o altă universitate sau de la o facultate la alta, în cadrul
aceleiaşi universităţi, primesc bursă începând cu semestrul următor datei transferului, dacă
îndeplinesc condiţiile legale.
Art. 40. Studenţii de la învăţământul deschis la distanţă la facultăţile din ASE, care au susţinut
examenul de admitere şi au fost admişi pe locurile finanţate de la buget într-un an superior, pot
primi bursă pe baza mediei ultimului an încheiat, dacă nu au de susţinut examene de diferenţă.
Art. 41. Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi sociale acordate studenţilor pot fi retrase
temporar (un semestru) sau definitiv de către Consiliul facultăţii pentru abateri de la normele
disciplinei universitare, în condiţiile stabilite şi comunicate studenţilor de către fiecare facultate.
Art. 42. Studenţii pot contesta, în scris, decizia Comisiei de acordare a burselor la Decanul
facultăţii, în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea tabelelor cuprinzând studenţii bursieri.
Biroul Consiliului Facultăţii va rezolva contestaţia în maximum trei zile de la expirarea
termenului de depunere a acestora şi va comunica în scris rezultatul deliberării.
Art. 43. Studenţii nemulţumiţi de decizia Biroului Consiliului Facultăţii pot depune contestaţii la
Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul Academiei de Studii Economice, în termen
de 48 de ore de la primirea răspunsului de la Biroul Consiliului Facultăţii. Hotărârile comisiilor
de atribuire a burselor pot fi atacate în instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
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Art. 44. Studenţii cetăţeni străini, bursieri ai statului român, vor primi burse pe perioadele
stabilite şi în conformitate cu actele normative încheiate la nivel interguvernamental.
Art. 45.(1). În limita fondurilor proprii disponibile se pot acorda burse de excelenţă pentru merite
deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice etc.). Selectarea beneficiarilor se face de
către o comisia numită prin Decizia Rectorului. Comisia este formată din prorectorul responsabil
cu activitatea socială şi relaţiile cu organizaţiile studenţeşti; prorectorul cu activitatea de cercetare
ştiinţifică; prorectorul cu activitatea didactică; prorectorul cu relaţiile internaţionale, şeful
compartimentului de resort şi trei reprezentanţi ai studenţilor, desemnaţi de către Senatul
Studenţesc. Acest tip de burse nu sunt repartizate pe facultăţi.
(2). Pentru obţinerea burselor de excelentă se pot înscrie studenţii integralişti de la toate
facultăţile. Condiţiile de acordare a acestor burse sunt stabilite de către Biroul Senatului ASE.
(3). Un student nu poate primi cumulativ, în acelaşi an universitar, bursa de excelenţă şi bursa de
performanţă (se poate primi cumulativ bursa de excelenţă si bursa de merit sau de studiu sau
socială).
(4). Se pot acorda, din fonduri proprii, alte burse speciale pentru studenţii care desfăşoară
activităţi în interesul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cuantumul acestora se
stabileşte de către Biroul Senatului.
Art. 46. Biletele în tabere se acordă în conformitate cu regulamentele, metodologia şi alte
reglementări legale în vigoare, de către comisia constituită la nivel de facultate. Comisia este
formată din prodecanul de resort, secretarul şef şi un student desemnat de către Consiliul
Studenţilor.
Capitolul VI
CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI
Art. 47. Căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt destinate cazării
studenţilor pe perioada activităţilor didactice, stabilită anual, conform planurilor de învăţământ.
În celelalte perioade ale anului calendaristic spaţiile de cazare vor avea un regim propus de către
Serviciul Cazare Studenţi după consultarea Senatului Studenţesc şi aprobat de către Biroul
Senatului.
Art. 48. Metodologia de cazare a studenţilor în celelalte perioade decât cea destinată activităţilor
didactice va ţine seama de crearea premiselor pentru efectuarea lucrărilor de curăţenie, igienizare
şi reparaţii, precum şi pentru acordarea concediilor legale de odihnă personalului angajat la
cămine.
Art. 49. Regia pentru spaţiile de cazare se va calcula în funcţie de costurile totale implicate de
buna administrare a imobilelor, din care se deduc subvenţiile acordate din bugetul ministerului de
resort, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 50. Activităţile aferente căminelor, cantinei şi altor spaţii destinate prestării de servicii
pentru studenţi se află în subordinea Direcţiei Generale Economico – Administrative şi în
coordonarea prorectorului de resort.
Art. 51. Pentru asigurarea unei conlucrări permanente şi punctuale între comunitatea de studenţi
şi Serviciul Cazare Studenţi, la începutul fiecărui an universitar vor fi desemnate, prin vot,
comitetele de cămin formate din cinci-nouă membri. Preşedintele şi membrii comitetelor de
cămin se vor implica activ în buna gestionare a activităţilor desfăşurate la nivelul colectivităţilor
de studenţi.
Art. 52. Spaţiile din căminele studenţeşti sunt destinate exclusiv activităţilor pendinte de
problematica socială aferentă studenţilor.

7

Art. 53. În conformitate cu acordurile de colaborare încheiate între facultăţi din ASE şi facultăţi
din alte ţări, care prevăd programe de mobilitate interuniversitară, se vor disponibiliza locuri
adecvate de cazare pentru studenţii străini care studiază în ASE pe bază de reciprocitate sau în
condiţii financiare stabilite de Biroul Senatului. Se vor aloca locuri de cazare în cămine şi pentru
studenţii participanţi la acţiunile de mobilitate între universităţi prevăzute în programele de
activităţi ale organizaţiilor studenţeşti, în condiţiile financiare adoptate de către Biroul Senatului.
Art. 54. Tarifele de cazare se stabilesc diferenţiat pe categorii de locatari, în conformitate cu
reglementările în vigoare, pe baza cheltuielilor implicate de gestionarea spaţiilor de locuit şi se
aprobă de către Biroul Senatului.
Art. 55. Administratorul de cămin va face cazarea pe baza legitimaţiei de cămin, după semnarea
de către student a contractului de închiriere. Contractul de închiriere se încheie pe perioade
determinate şi poate fi denunţat în situaţii prevăzute în clauzele acestuia cu un preaviz de 15 zile.
Perioada contractuală minimă pentru o cazare pe întregul an universitar este de trei luni de la data
încheierii contractului. Studentul care părăseşte căminul înainte de expirarea acestei perioade fără
a avea motive întemeiate şi fără aprobarea Serviciului Cazare Studenţi va achita regia de cămin
pentru cele trei luni.
Art. 56. Accesul în cămin se face pe baza legitimaţiei de cămin. La cererea personalului de pază,
studenţii cazaţi în cămin sunt obligaţi să prezinte şi actul de identitate sau cardul de student.
Persoanele care îi vizitează pe studenţii cazaţi în cămin vor primi accesul în spaţiile de cazare
numai după ce prezintă actul de identitate şi sunt înregistrate în registrul special destinat acestui
scop, menţionându-se persoana vizitată şi durata vizitei. După orele 2300 este permis accesul în
cămin exclusiv locatarilor acestuia.
Capitolul VII
REPARTIZAREA LOCURILOR ÎN CĂMIN
Art.57. Locurile în căminele studenţeşti sunt repartizate fiecărei facultăţi în funcţie de ponderea
studenţilor de la învăţământul finanţat de la buget cu domiciliul stabil în provincie, de la
programele cu prezenţă în campus (licenţă, masterat şi doctorat), în numărul total al studenţilor
din provincie de la programele cu prezenţă în campus din Academia de Studii Economice.
Studenţii străini bursieri ai statului român au asigurat un număr de locuri de cazare egal cu
numărul acestora.
Art. 58. Comisia de Cazare funcţionează la nivelul ASE şi este responsabilă cu repartizarea
locurilor de cazare pe structuri de învăţământ şi cu managementul întregului proces de cazare.
Aceasta are în componenţă un preşedinte şi 25 – 30 studenţi, desemnaţi de către Senatul
Studenţesc, cooptaţi de la fiecare facultate din ASE, în funcţie de numărul de locuri repartizate şi
al cererilor de cazare. Comisia de Cazare efectuează repartizarea locurilor în cămine în
conformitate cu prevederile din Regulamentul aprobat de Senatul Academiei de Studii
Economice şi cu cele din Metodologia de cazare aprobată de Biroul Senatului.
Art. 59. Media care se ia în consideraţie la cazare se calculează ca medie ponderată a notei la
fiecare disciplină, cu numărul de puncte de credit aferente.
Art. 60. Serviciul Cazare Studenţi are obligaţia să mediatizeze cu suficient timp înainte de
începerea procesului, prin afişare şi în varianta electronică, numărul de locuri de cazare alocate,
criteriile folosite pentru repartizarea locurilor de cazare şi alte prevederi ale metodologiei de
cazare.
Art. 61. Categoriile de studenţi (cursanţi) de la programele de licenţă, masterat şi doctorat,
beneficiari ai locurilor de cazare în căminele studenţeşti, respectiv ordinea de prioritate la
8

repartizarea acestora sunt prevăzute în Metodologia de cazare aprobată de Biroul Senatului
Academiei de Studii Economice.
Art. 62. În căminele studenţeşti ale ASE vor fi cazaţi doar studenţii care nu au domiciliul în
Bucureşti şi care nu au fost sancţionaţi pe parcursul anilor de studiu anteriori.
Art. 63. Repartizarea locurilor în cămin se va face, în limita locurilor disponibile, în funcţie de
opţiunile acestora, exprimate la momentul completării cererii de cazare şi în funcţie de rezultatele
profesionale.
Art. 64. Eventualele contestaţii privind modul de repartizare a locurilor de cazare se pot depune,
la Comisia de cazare, în cel mult trei zile din momentul afişării listelor cuprinzând studenţii
căminişti. Analiza acestora se face de către Comisia centrală de avizare a rezultatelor, în termen
de maximum 3 zile lucrătoare. Rezultatele contestaţiilor sunt comunicate petenţilor prin afişarea
la avizierul unde au fost comunicate listele cu studenţii cărora li s-au repartizat locuri în căminele
ASE şi pe site-ul Departamentului Social : http://social.ase.ro/.
Capitolul VIII
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENŢILOR CARE LOCUIESC ÎN CĂMIN
Art. 65. Studenţii care locuiesc în căminele studenţeşti au următoarele drepturi:
a) Să primească pe baza contractului de închiriere şi a procesului verbal de predare - primire
inventarul camerei, cazarmamentul şi alte bunuri în bune condiţii;
b) Să fie informaţi prompt, prin intermediul comitetului de cămin, în legătură cu toate
activităţile care se desfăşoară în incinta căminelor;
c) Să aleagă şi să fie ales în comitetele de cămin şi să participe activ la toate activităţile
specifice colectivităţilor studenţeşti;
d) Să primească vizite, în condiţiile respectării prevederilor referitoare la accesul în cămin;
e) Să beneficieze de toate spaţiile comune şi de activităţile de asistenţă socială pentru
studenţi;
f) Să beneficieze de tot sprijinul din partea Departamentului Social pentru soluţionarea
promptă a problemelor sesizate în legătură cu condiţiile de cazare şi cu regulile de
convieţuire în colectivităţile studenţeşti;
g) Să primească toate informaţiile în legătură cu cuantumul regiei de cămin şi cu costurile
incluse în aceasta;
h) Să pretindă respectarea întocmai a clauzelor înscrise în contractele de cazare şi să sesizeze
în scris Biroului Senatului orice abatere de la prevederile prezentului Regulament.
Art. 66. În perioada în care locuiesc în căminele ASE, studenţii au următoarele îndatoriri:
a) Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament precum, şi celelalte norme
metodologice adoptate şi aduse la cunoştinţa lor în timp util;
b) Să folosească în mod corespunzător bunurile încredinţate prin procesul verbal de predareprimire, precum şi toate bunurile aferente spaţiilor comune şi să predea camerele în
aceeaşi stare în care le-au preluat la începutul anului universitar curent;
c) Să permită accesul în camere, în vederea controlului, a administratorului, a membrilor
comitetului de cămin, a reprezentanţilor Serviciului Cazare Studenţi şi a conducerii
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
d) Să elibereze camera de cămin la expirarea perioadei contractuale, după ce a achitat integral
contravaloarea serviciilor primite şi a predat, în condiţii corespunzătoare, inventarul
primit în baza procesului verbal de predare-primire. Eventualele lipsuri sau deteriorări ale
inventarului din cămine vor fi recuperate integral de la studentul(ţii) care le-au provocat;
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e) Să nu înstrăineze sau să subînchirieze locul în cămin;
f) Să nu desfăşoare activităţi nespecifice căminelor studenţeşti, să nu efectueze lucrări sau
dotări neaprobate în prealabil de către Departamentul Social;
g) Să achite contravaloarea regiei de cămin în perioadele şi în cuantumul stabilit de către
Departamentul Social;
h) Să aibă un comportament civilizat, decent, care nu încalcă normele convieţuirii în
societate;
i) Să locuiască în camera repartizată; orice schimbare nu va putea fi făcută decât de către
comisia de cazare care a eliberat legitimaţia sau de către Departamentul Social;
j) Să menţină curăţenia în cameră şi în spaţiile comune;
k) Să nu depoziteze în cameră materiale periculoase;
l) Să nu introducă şi să menţină în cămin animale sau păsări;
m) Să nu introducă sau să scoată din cămin, fără aprobarea administratorilor, obiecte de
mobilier sau alte bunuri care nu sunt specifice căminelor studenţeşti;
n) Să respecte normele de prevenire a incendiilor.
Capitolul IX
SANCŢIUNI
Art. 67. Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul Regulament şi a normelor metodologice
privind buna convieţuire în cadrul colectivităţilor studenţeşti se constată de către comitetele de
cămin, Serviciul Cazare Studenţi şi Departamentul Social, care vor informa operativ conducerea
ASE pentru a se adopta măsurile de sancţionare.
Art. 68. Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul Regulament se vor aplica
următoarele sancţiuni:
− avertisment;
− excluderea din cămin pe perioade determinate (3 luni; 6 luni; întregul an universitar);
− excluderea din cămin pe întreaga perioadă a studiilor universitare;
− exmatricularea din facultate (în cazul studenţilor care înstrăinează sau subînchiriază
locul de cazare).
Art. 69. Pentru prejudiciile aduse bazei materiale din căminele studenţeşti locatarii vor răspunde
material, fiind obligaţi să repare integral bunurile deteriorate sau să cumpere pe cele care lipsesc.
Totodată, pentru acoperirea prejudiciului pot fi constituite garanţii în cuantum de două regii
lunare brute de cămin.
Art. 70. Sancţiunile prevăzute la art. 68, alin. a)-c) sunt adoptate de către Serviciului Cazare
Studenţi. Exmatricularea din facultate pentru abateri grave de la conduita universitară este decisă
de către Biroul de Senat al ASE, la propunerea Serviciului Cazare Studenţi, pe baza sesizărilor
făcute de comitetele de cămin.
Art. 71. Termenul de aplicare a sancţiunilor este de şapte zile de la adoptarea deciziei de
sancţionare. Persoana sancţionată are dreptul ca, în termen de 48 de ore de la comunicarea
deciziei, să conteste justeţea acesteia la organismul decizional care a adoptat-o. Analizarea
contestaţiilor se va face în prezenţa studentului sancţionat şi a unui delegat al comitetului de
cămin în termen de trei zile de la depunerea contestaţiei.
Art. 72. Evidenţa sancţiunilor se ţine de către Departamentul Socila şi de Serviciului Cazare
Studenţi şi se referă la întreaga perioadă în care studenţii locuiesc în căminele ASE.
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Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 73. De urmărirea modului în care sunt respectate prevederile prezentului Regulament
răspund prorectorul de resort, Direcţia Generală Economico-Administrativă, Departamentul
Social, Serviciului Cazare Studenţi şi comitetele de cămin.
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, în şedinţa din 04.08.2010
Rector,
Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca
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