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NR. 1 / IANUARIE 2014
Pe parcursul lunii ianuarie CA s-a întâlnit în două şedinţe: 08 ianuarie (şedinţă extraordinară)
şi 22 ianuarie – şedinţă ordinară aferentă lunii ianuarie.
1. După cum v-am informat în Buletinul Informativ precedent, în luna decembrie 2013
ASE a primit prin Hotărâre de Guvern, din rezerva bugetară a anului 2013, suma de 10
milioane lei pentru a începe lucrările la proiectul de investiţii din Piaţa Romană,
nr.7. Pentru a demara acest proiect, a fost necesară reproiectarea spaţiilor interioare în
concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale ASE. În şedinţa extraordinară a
CA din 8 ianuarie 2014 a fost aprobată tema de reproiectare a acestor spaţii interioare.
Conform estimărilor noastre şi ale proiectanţilor, se preconizează ca lucrările să
înceapă în primăvara acestui an.
2. Pe parcursul anului 2013 a fost elaborată o primă variantă a Strategiei ASE pentru
perioada 2014 - 2020, care a fost pusă în dezbaterea comunităţii universitare. În
perioada 13 - 20 ianuarie au avut loc discuții în cadrul departamentelor, pe 17 ianuarie
a fost organizată o întâlnire a CA cu personalul de conducere din administraţie, iar pe
21 ianuarie a avut loc dezbaterea finală cu cadrele didactice şi personalul
administrativ. Toate observaţiile şi propunerile, care au fost semnalate cu acest prilej,
au fost analizate în cadrul BCA şi au fost operate corecţii şi modificări la draftul
Strategiei. Doresc să mulţumesc cu acest prilej tuturor colegilor care au studiat cu
atenţie draftul Strategiei şi au avut observaţii şi propuneri constructive.
Celelalte probleme, ridicate de membrii comunităţii la aceste întâlniri, care vizează
diverse alte domenii ale vieţii universitare, au fost analizate de BCA şi propuse spre
soluţionare. În data de 21 ianuarie s-a desfăşurat întâlnirea Consiliului Consultativ, la
care s-au discutat Strategia ASE 2014-2020 şi Planul strategic 2014-2016. Membrii
acestuia au formulat recomandări cu privire la necesitatea ca ASE să se menţină ca o

instituţie reputabilă, care să dezvolte noi programe de studii universitare prin
înţelegerea şi studierea dinamicii şi cerinţelor pieţei şi în care studiul în echipă trebuie
dezvoltat ca metodă de lucru.
Concluziile acestei serii de întâlniri şi discuţii succesive au fost prezentate şi analizate
la ședinta comună a CA, Biroului Senatului universitar şi directorilor de departamente
din data de 22 ianuarie a.c. În cadrul dezbaterilor din departamente s-a luat în
consideraţie numai strategia, fără prezentarea analizelor şi studiilor, care au stat la
baza fundamentării acesteia. În sinteză, principalele observaţii, care au rezultat în
urma acestor dezbateri, sunt :
-

obiectivele nu sunt clar definite;

-

este necesară o fundamentare mai solidă, pe baza unor analize statistice
aprofundate;

-

este necesară o previzionare a resurselor alocate pentru atingerea obiectivelor
propuse.

În consecinţă, CA a apreciat că draftul actual al strategiei nu reprezintă forma finală şi
a hotărât constituirea unei comisii, formată din cadre didactice, specialişti în
management strategic, statistică şi alocarea resurselor, care pe baza draftului actual să
producă noua strategie.
3. CARAVANA ASE şi-a continuat activitatea de promovare a ofertei noastre
educaţionale pentru ciclul licenţă, prin întâlniri directe cu elevii claselor a XII-a,
desfăşurate în perioada 13-24 ianuarie a.c. în 17 colegii şi licee din Bucureşti, numărul
estimativ de participanţi fiind peste 1900. Este pozitiv faptul că această activitate a
fost reflectată intens de agenţiile de presă şi media. Apreciem interesul de care se
bucură CARAVANA ASE din partea facultăţilor şi implicarea cadrelor didactice în
promovarea acestora, în unele licee fiind prezenţi reprezentanţii a 8 - 9 facultăţi.
4. În privinţa admiterii la licenţă, având în vedere recomandările Ministerul Educaţiei
Naţionale, în şedinţa CA din 22 ianuarie a.c. a fost propusă, spre înaintare dezbaterii
Senatului Universitar al ASE, modificarea metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de admintere la programele de studii universitare de licenţă,
prin introducerea unui eseu motivaţional (cu o structură predefinită).
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5. Pentru a cunoaşte mai bine gradul de satisfacţie al studenţilor şi calitatea procesului
didactic din universitatea noastră au fost lansate două chestionare, după cum urmează:
-

chestionar privind gradul de satisfacţie al studenţilor în legătură cu disciplinele
studiate în anul universitar 2012-2013;

-

evaluarea cadrelor didactice de către studenţi.

6. În urma analizei resurselor financiare, CA a decis acordarea, în continuare, pentru
toţi salariaţii ASE a tichetelor de masă în lunile februarie, martie, aprilie.
7. Pe baza unor măsuri de îmbunătăţire a aprovizionării la cantina restaurant Cihoschi,
BCA a decis reducerea costurilor de regie de la 120% la 50% pentru produsele
alimentare preparate. Astfel, preţul unui meniu standard (3 feluri) pentru angajaţii
ASE se reduce cu peste 30%. Reducerea se aplică şi pentru angajaţii care servesc
masa la cantina Moxa.
8. Începând cu semestrul II al acestui an universitar, accesul cadrelor didactice şi al
studenţilor în sălile pentru activităţi didactice, precum şi la videoproiectoare şi
calculatoare, va fi gestionat de personalul administrativ. Astfel, cadrele didactice nu
vor mai trebui să lase cartea de identitate/legitimația la intrarea în clădiri şi să preia
cheile de acces şi telecomenzile de la serviciul de pază, deschiderea sălilor fiind
realizată de personalul administrativ, iar telecomenzile vor fi in permanenţă în săli.
9. A fost finalizat Concursul pentru cel mai bun website al facultăţilor. Câştigătorul,
stabilit în urma sondajului la nivelul cadrelor didactice din ASE, a fost Facultatea
FABBV (webmaster Georgeta Sârbu) care a primit ca premiu un laptop. Concursul va
continua şi în anul 2014.
10. În luna ianuarie, s-a finalizat procesul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale personalului administrativ. În cadrul acestui proces au fost evaluaţi
656 angajaţi, dintre care 409 au susţinut test de competenţe digitale. Raportul privind
rezultatele procesului de evaluare, precum şi Planul anual de formare profesională a
personalului administrativ vor fi prezentate şi analizate în şedinţa Consiliului de
Administraţie din luna februarie.
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11. În zilele de 30-31 ianuarie şi 3 februarie au fost organizate, la Rectorat, discuţii cu
decanii, prodecanii și directorii departamentelor privind Raportul de activitate pe
2013.
Cele mai importante Hotărâri ale CA din luna ianuarie au fost:
HCA 1/08.01.2014 cu privire la aprobarea temei de reproiectare internă privind obiectivul
de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare. Piaţa Romană nr. 7”.
HCA 5/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
Regulamentului

privind

organizarea,

desfăşurarea

şi

finalizarea

programelor

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
HCA 6/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă.
HCA 7/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de
studii universitare de licență, anul universitar 2014-2015.
HCA 8/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
Procedurii de plata cu ora pentru anul universitar 2013-2014.
HCA 9/22.01.2014 cu privire la aprobarea acordării tichetelor de masă.
HCA 10/22.01.2014 cu privire la aprobarea plății conducătorilor de doctorat pensionați și a
profesorilor universitari asociați pentru activitatea de îndrumare în anii universitari
2011/2012 și 2012/2013.
HCA 11/22.01.2014 cu privire la aprobarea Rezultatelor evaluării periodice a calității
personalului didactic și de cercetare.
HCA 12/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de abrogare a
Metodologiei de acordare a concediului de odihnă a cadrelor didactice şi înlocuirea acesteia
cu o procedură internă.
HCA 13/22.01.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
Listelor cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2013-2014, semestrul al II-lea.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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