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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR. 9 & 10 / SEPTEMBRIE & Octombrie 2013
Activitatea Consiliului de Administraţie, după revenirea din vacanța de vară, a avut ca
principale obiective următoarele:
1. Etapa din septembrie a concursului de admitere la ASE 2013, după cum urmează:
-

Promovarea ofertei educaţionale a universităţii noastre, în vederea ocupării
unui număr cât mai mare din locurile rămase disponibile după etapele iulie şi
august;

-

Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a admiterii pentru licenţă,
masterat și doctorat;

-

Rezultatele admiterii (pe cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat) au
fost prezentate şi supuse aprobării Senatului universitar al ASE şi se regăsesc
pe pagina web.

Experienţa Admiterii 2013 la ciclul licenţă, analizată în contextul general al
învăţământului preuniversitar şi al desfăşurării acestei activităţi de către
celelalte universităţi din ţară, cu un profil similar cu al nostru, impune o analiză
obiectivă a punctelor ei slabe şi, implicit, eventuala reconsiderare a
criteriilor/modalităţii de a accede la statutul de student la licenţă în ASE.
2. Pregătirea şi desfăşurarea, în perioada 16 - 30 septembrie, a semnării contractelor de
şcolarizare şi de studii de către candidaţii la licenţă, masterat şi doctorat, declaraţi
admişi.
3. Pregătirea tuturor materialelor CA, necesare a fi supuse dezbaterii Senatului
universitar în şedinţa sa din 25 septembrie 2013.
4. Asigurarea desfăşurării în bune condiţii, împreună cu reprezentanţii studenţilor, a
activităţii de cazare în căminele ASE.
5. Pregătirea deschiderii noului an universitar la nivel de ASE şi de facultăţi.

6. Pregătirea unei serii de evenimente, în vederea desfăşurării lor în prima zi a noului
an universitar, pentru marcarea festivă a acestui moment important, în contextul
sărbătoriri a 100 de ani de existentă a universității noastre:
-

Finalizarea prin intermediul ALUMNI ASE a bustului lui Nicolae D.
Xenopol, întemeitorul ASE, şi amplasarea sa în Piaţa Romană, în faţa
Palatului ASE, ca un obiectiv important al sărbătoririi Centenarului
universităţii noastre.

-

Participarea ASE ca partener, împreună cu Fundaţia Renaşterea, la pregătirea
acţiunii de responsabilitate socială - evenimentul de Iluminare în roz a
Palatului ASE, ca mesaj de luptă pentru prevenirea cancerului la sân.

-

Organizarea expoziţiei şi pregătirea vernisajului retrospectivei personale de
sculptură şi pictură a artistei Silvia Radu, in spaţiile expoziţionale de la
etajele 1 şi 2 din clădirea Ion Angelescu.

Începând de anul acesta, ștatele de funcții se realizează prin intermediul unui modul al
sistemului SIMUR, care a fost dat în exploatare în cursul lunii iulie 2013. În cadrul acestui
modul, există o posibilitatea ca fiecare department și facultate să-și simuleze situația
financiară, ceea ce va permite ca pe viitor să putem gândi o descentralizare financiară la
nivelul facultăților.
Admitere 2013 comparativ cu 2012
Admitere 2012/2013
Licență
Masterat
Doctorat

2012-2013
5504
3998
156

2013-2014
4594
3267
200

Diferenta
-910
-731
+46

În contextual în care și anul acesta am inmatriculat un număr mai mic de studenți față de anul
trecut (tabelul precedent), pe parcursului anului universitar precedent fata de studenții
inmatriculați în anul I, am avut o pierdere de 1700 de studenți și în condițiile în care
finanțarea/student de la bugetul de stat este sub costul/student, am fost nevoiți sa adoptăm
urmatoarele măsuri administrative: reducerea numărului de ore/săptămână de la 28 la 24,
creșterea numărului de studenți/serie la 150-200 și a grupelor la 30 de studenți (licență),
respectiv 25-30 studenți (masterat) și diminuarea tarifelor de plata cu ora la nivel de lector și
asistent. Mai mult, dintre studenții inmatriculați anul acesta în anul I, peste 20% nu au plătit
prima rată din taxa de școlarizare. Toate acestea au efecte negative asupra veniturilor ASE.
În această situație, Consiliul de Administrație a hotărât ca pentru acest semestru sa se scoata
la concurs numai posturi de asistent și lector (3 asistenți pe perioadă determinată, 6 asistenți
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pe perioadă nedeterminată și 13 lectori). În privința personalului administrativ, am mărit
normele (numarul de studenți) la secretarele de la facultăți, ceea ce a permis disponibilizarea
a 6 secretare (care au fost redistribuite la alte servicii din ASE, conform pregătirii acestora) și
vom analiza posturile pentru personalul administrative din cadrul departamentelor.
Începând cu data de 5.11.2013, se va lansa procesul de evaluare a performanțelor individuale
ale personalului administrativ, care se va finaliza în data de 5 februarie 2014. Ca urmare a
derulării acestui proces și în concordanță cu Sistemul de Control Managerial Intern, se vor
revizui fișele de post, se va elabora planul anual de formare continuă a personalului
administrativ și se va revizui sistemul motivational.
Pe parcursul lunii octombrie, s-a revizuit metodologia de admitere, care va fi supusă spre
dezbatere și aprobarea senatului ASE în ședinta din 6 noiembrie 2013. În principal, vom
renunța la examenul de admitere, care în contextual actual s-a dovedit a nu fi varianta cea mai
potrivită.
Din punct de vedere al evaluării externe a calității, la nivel institutional am primit din partea
ARACIS acreditarea cu grad ridicat de încredere și avem toate programele acreditate. Am
aplicat pentru clasificarea europeană a universităților și sutem în procesul de evaluare UMultiranking.
Avem în lucru noua pagina web a universității pe care o vom lansa în curând. Rog toate
cadrele didactice sa acceseze modulul de raportare a rezultatelor cercetării științifice și să
introducă datele necesare, care vor constitui singura sursa de date ce va fi folostă în evaluarea
periodică a cadrelor didactice și în celelalte raportări privind cercetarea științifică.
Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) din lunile septembrie și octombrie,
publicate pe site-ul www.ase.ro imediat după adoptarea lor, au reflectat activitatea curentă a
CA şi preocuparea sa de a înainta în timp util Biroului Senatului ASE materialele necesare
agendei şedinţei Senatului universitar din 25 septembrie 2013.
Hotărârea nr. 149/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Procedurii de plata cu ora pentru anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 150/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Statelor de funcţii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
pentru anul universitar 2013-2014
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Hotărârea nr. 151/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Rezultatelor concursurilor didactice, semestrul II, anul universitar 2012-2013
Hotărârea nr. 152/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a rezultatelor finale pentru admiterea la programele de studii universitare de
licenţă, masterat şi doctorat sesiunile iulie, august şi septembrie 2013
Hotărârea nr. 153/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a cererilor şi dosarelor de recunoaştere a calităţii de titular pentru cadrele
didactice pensionate şi de menţinere a calităţii de titular în învăţământ a cadrelor didactice
care au împlinit vârsta legală de pensionare
Hotărârea nr. 154/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Listelor cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 155/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Listelor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte
universităţi pentru anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 156/24.09.2013 cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei
privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor A.S.E. precum şi a personalului repartizat
de Secretariatul general al M.E.N., pentru anul universitar 2013 – 2014
Hotărârea nr. 157/24.09.2013 cu privire la aprobarea formei juridice de încheiere a
contractului privind Sistemul informatic integrat al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti
Hotărârea nr. 158/24.09.2013 cu privire la aprobarea normelor pentru personalul din
secretariatele facultăţilor din A.S.E.
Hotărârea nr. 159/24.09.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a numărului de locuri alocate pentru voluntariat
Hotărârea nr. 166/24.09.2013 cu privire la organizarea disciplinelor facultative pentru anul
universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 167/24.09.2013 cu privire la modificarea H.C.A. nr. 26/31.01.2013 privind
Redimensionarea formaţiilor de studii, începând cu anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 168/24.09.2013 cu privire la modificarea şi completarea Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti
Hotărârea nr. 169/18.10.2013 cu privire la acordarea concediului fără plată Doamnei Lect.
univ. dr. Agore Ana Loredana
Hotărârea nr. 170/18.10.2013 cu privire la aprobarea Posturilor didactice scoase la
concurs în semestrul I, anul universitar 2013-2014
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Hotărârea nr. 171/23.10.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucureşti,
pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 172/23.10.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență 2014-2015
Hotărârea nr. 173/23.10.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare a Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
licenţă
Hotărârea nr. 174/23.10.2013 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor
didactice pentru funcția de asistent pe perioada determinată pentru semestrul I, anul
universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 175/23.10.2013 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor
didactice pentru funcția de asistent pe perioada nedeterminată și lector universitar, pentru
semestrul I, anul universitar 2013-2014
Hotărârea nr. 176/23.10.2013 cu privire la aprobarea

promovarii in fata instantelor

judecatoresti competente a unor cauze civile în care A.S.E. este parte
Hotărârea nr. 177/23.10.2013 cu privire la aprobarea Rezultatelor evaluării periodice a
calității personalului didactic și de cercetare
Hotărârea nr. 178/23.10.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat 2014-2015
Hotărârea nr. 179/23.10.2013 cu privire la acordarea concediului fără plată, cu rezervarea
postului Doamnei Lect. univ. dr. Bojeșteanu (Bobeică) Elena

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie ASE
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