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Luna noiembrie a fost marcată de momente importante şi plăcute pentru comunitatea
universităţii noastre. Două facultăţi de prestigiu ale Centenarei Academii de Studii Economice
din Bucureşti şi-au aniversat înfiinţarea: Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse
de Valori a împlinit 65 de ani şi Facultatea de Marketing – 10 ani. Felicităm pe această
cale personalul didactic, nedidactic şi studenţii celor două facultăţi, le mulţumim pentru
activitatea dumnealor în cadrul comunității noastre academice, le dorim să rămână în elita
universităţii noastre şi a facultăţilor cu profil similar din ţară! Succesul fiecărei facultăţi
contribuie la consolidarea poziţiei ASE pe piaţa serviciilor universitare din România.
Editura ASE a împlinit, în acelaşi an cu universitatea pe care o reprezintă, 100 de ani de
activitate. Această aniversare a fost marcată printr-un eveniment deosebit la Târgul
internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură, desfăşurat în a doua jumătate a lunii
noiembrie. Calitatea prezenţei noastre la acest targ, a manifestărilor organizate la standul ASE
şi al Dacia Automobile S.A. au fost apreciate de către organizatorii târgului. Cu acest prilej,
Academiei de Studii Economice din București i-a fost acordat premiul “Educația”. Felicitări
şi mulţumiri tuturor celor care, prin activitatea dumnealor, contribuie la realizarea cărţilor
noastre!
Activitatea Consiliului de Administraţie din luna noiembrie a avut ca următoarele priorități:
1. Popularizarea, după aprobarea de către Senatul ASE din 06 noiembrie 2013, a
Metodologiei de admitere în 2014 la ciclurile licenţă, masterat şi doctorat, în
vederea atragerii către oferta noastră a unui număr corespunzător de candidaţi.
Activitatea de promovare, gestionată de Serviciul de marketing şi comunicare, s-a
desfăşurat:

a. online, prin site-ul ASE www.ase.ro, unde a fost publicată Metodologia şi o
secţiune de „Întrebări frecvente”, şi prin ediţiile online ale unor publicaţii
reprezentantive pentru opinia publică;
b. prin adresa de email admitere@ase.ro, aflată la dispoziţia tuturor celor care au
întrebări pe această temă;
c. clasic, prin participarea Serviciului de marketing şi comunicare cu materiale
promoţionale despre oferta ASE la târguri de oferte educaţionale, organizate
în câteva licee din Bucuresti și la Târgul de carte Gaudeamus;
d. prin inteviuri ale Rectorului ASE la posturile unor televiziuni de ştiri;
e. prin pregătirea materialelor de promovare (roll-up-uri si o broşură unică a
ASE, care reuneşte prezentarea generală a universităţii şi a fiecărei facultăţi),
demararea şi derularea în provincie a campaniei de promovare a ASE în
rândul elevilor liceeni, cunoscută sub genericul Caravana ASE, aflată deja la
a doua ediţie. Caravana, compusă din reprezentanţii facultăţilor, membrii BCA
și studenţii, s-a deplasat în luna noiembrie în liceele primelor 10 judeţe, ca
provenienţă a studenţilor anului I din anii universitari 2012/2013 și 2013/2014.
Campania în liceele din Bucureşti va fi derulată în lunile decembrie şi ianuarie.
2. Comunicarea directă a Rectorului ASE şi a membrilor BCA cu personalul
didactic din ASE, prin desfăşurarea în luna noiembrie a întâlnirilor anuale cu cadrele
didactice al celor 11 facultăţi ale universităţii noastre, pentru mai buna informare în
legătură cu problemele de interes reciproc şi cu variantele de soluţionare a acestora, în
interesul comunităţii academice. Rectorul ASE mulţumeşte pentru prezenţă, observaţii
şi sugestii tuturor colegilor, participanţi la aceste întâlniri, şi îi asigură de dorinţa și
disponibilitatea sa şi a membrilor BCA pentru soluţionarea problemelor ridicate.
Pentru o comunicare continuă pe tot parcursul anului a BCA cu toate cadrele didactice
și rezolvarea în timp util a problemelor care apar, s-a stabilit ca în viitor, prorectorii
care răspund din partea BCA de facultăți, să participe la toate ședințele
departamentelor subordonate facultății respective și să propună în BCA și CA măsuri
de rezolvare.
3. Finalizarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, astfel
încât acesta să fie înaintat spre dezbatere şi aprobare către Senatul universitar al
ASE din 11 decembrie 2014.
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4. Încheierea activităţii de pregătire a noii pagini web www.ase.ro, realizarea tuturor
instructajelor necesare cu webmasterii site-urilor facultăților, departamentelor și
unităţilor administrative ale ASE şi lansarea sa în variantă demo. Până la jumătatea
lunii decembrie va avea loc acomodarea cu această nouă pagină şi testarea capacităţii
de gestionare a sa de către noii responsabili cu postarea şi actualizarea informaţiilor.
Lansarea oficială a noului site ASE va avea loc în data de 18 decembrie 2013, cu
ocazia ședinței CA.
5. Ședința Consiliului Consultativ ASE din 27 noiembrie 2013, având ca temă
activitatea de “fundraising”. Din studiile noastre, activitate de fundraising este foarte
dezvoltată în universitățile din Europa, iar la ședință au fost prezentate câteva cercetări
ale Comisiei Europene și ale European University Association. Universitatea noastră a
înființat Fundația Academiei de Studii Economice din București pentru a lărgi aria de
proiecte și colaborări ce pot atrage fonduri.
În acest sens, ASE București își dorește intercorelarea activității Asociației
Absolvenților ASE, dezvoltarea Centrului de Cariera ASE (Târgul de joburi, servicii
de recrutare pentru companii), Promovarea partenerilor în rândul studenților, ASE
Concept Store (magazinul cu produse personalizate ASE), Centrul de Consultanță
ASE precum și o mai mare vizibilitate a programelor post-universitare și MBA.
6. Strategia ASE pentru 2014-2020. Activitatea din ASE se desfășoară în baza
strategiei 2007-2013. Prin urmare, la începutul anului 2013, am lansat un proiect
privind strategia ASE pentru perioada 2014-2020, al cărui rezultat se află în
dezbaterea BCA și urmează să fie discutat și avizat de CA, iar apoi va fi înaintat spre
dezbaterea și aprobarea senatului ASE.
7. Implementarea sistemului SIMCE. Așa cum v-am informat anterior, se finalizează
implementarea în ASE a sistemului SIMCE, care este un sistem complementar
sistemului SIMUR. O componentă importantă a sistemului SIMCE este modulul de
management electronic al documentelor, în care vor fi informatizate fluxurile celor
mai importante documente din ASE. Pentru aceasta, vor fi implementate semnături
digitale pentru pesonalul de conducere, iar pentru toate cadrele didactice vor fi folosite
cardurile personalizate pentru autentificarea documentelor pe care acestea le
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generează. Primul document care va intra în acest flux de procesare este fișa de plata
cu ora, care se aflăm în curs de implementare.
8. Plata cu ora. Ca urmare a propunerii CA din 24.09.2013, Senatul ASE, în ședinta sa
din 25.09.2013, a aprobat tarifele minimale pentru plata cu ora, corespunzătoare anului
universitar 2013-2014. Totodată s-a stabilit o comisie a senatului care a analizat
posibilitatea creșterii acestor tarife. După finalizarea plății taxelor de către studenții
din anii II și III (când am avut o imagine mai clară asupra veniturilor proprii) și în
contextul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, BCA și
comisia senatului au analizat din nou posibilitatea creșterii tarifelor de plata cu ora. În
urma acestei analize, s-a convenit includerea plății examenelor în tarifele de plata cu
ora, ajungându-se la un tarif de 40 lei/ oră pentru toate funcțiile didactice în loc de 30
lei/ oră pentru funcțiile didactice de profesor, conferențiar și lector, 25 lei/oră pentru
asistent și 23 lei /oră pentru preparator. Aceste tarife sunt valabile pentru cadrele
didactice din ASE, iar pentru cadrele didactice asociate tarifele de plata cu ora vor
rămâne de 23 lei/oră pentru funcțiile de profesor, conferențiar și lector și 19 lei/oră
pentru funcția de asistent.
Implementarea fișei de plata cu ora prin sistemul SIMCE a generat nemulțumiri din
partea cadrelor didactice și a directorilor de departamente, dar în același timp au fost
depistate o serie de neconcordanțe între statele de funcții și orarul cadrelor didactice.
Majoritatea acestor neconcordanțe au fost rezolvate, astfel că procesarea fișelor de
plata cu ora pentru lunile următoare va fi foarte mult simplificată și debirocratizată.
Plata cu ora la tariful nou de 40 lei/oră pentru luna octombrie se va face odată cu plata
salariilor din decembrie (14 decembrie 2013).
9. Evaluarea anuală a performanțelor individuale pentru personalul administrativ
a debutat cu testul de competețe de comunicare informatizată, la care au participat 409
salariati din 669 (restul nu lucrează pe calculator), iar rezultatele sunt mulțumitoare.
Pentru pregătirea acestui test au fost organizate 3 sesiuni de pregătire pentru Microsoft
Office Word și Excel.
Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) din luna noiembrie, publicate pe site-ul
www.ase.ro imediat după adoptarea lor, au reflectat activitatea curentă a CA:
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Hotărârea nr. 180/13.11.2013 cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs
Hotărârea nr. 181/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014
Hotărârea nr. 182/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Ofertei educaționale pentru programele de studii universitare de licență și
masterat, anul universitar 2014/2015
Hotărârea nr. 183/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a declanșării procedurii de autorizare și desfășurare a unui nou program de studii
Hotărârea nr. 184/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat 2014
Hotărârea nr. 185/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I, anul
2013
Hotărârea nr. 186/27.11.2013 cu privire la aprobarea Registrului riscurilor la nivelul
Academiei de Studii Economice din București
Hotărârea nr. 187/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Ofertei de școli de vară pentru anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 188/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a noua ediţii a Şcolii
internaţionale de vară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti „Bucharest Summer
University 2013”
Hotărârea nr. 189/27.11.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
avizare a cererilor de menţinere a calităţii de titular în învăţământ pentru cadrele didactice
care vor împlini vârsta legală de pensionare
Hotărârea nr. 190/27.11.2013 cu privire la acordarea concediului fără plată Doamnei Asist.
univ. dr. Nae Tatiana Roxana
Hotărârea nr. 191/27.11.2013 cu privire la acordarea concediului fără plată, cu rezervarea
postului Doamnei Lect. univ. dr. Paun Ramona Mihaela
Hotărârea nr. 192/23.11.2013 cu privire la aprobarea Rezultatelor evaluării periodice a
calității personalului didactic și de cercetare
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie ASE
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