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Câteva repere ale activităţii din perioada ultimei luni a anului, în care am sărbătorit
împreună Centenarul universităţii noastre:


Devenită deja un concept distinct în activitatea de marketing educaţional al
universităţii noastre, Caravana ASE a fost prezentă în perioada 02 - 05 decembrie în
12 colegii şi licee de top din oraşele Călăraşi, Slatina, Focşani şi Râmnicu-Vâlcea,
finalizându-şi astfel „foaia de parcurs”, care a inclus primele 10 judeţe după
provenienţa studenţilor noştri de la licenţă din ultimii doi ani universitari. Au avut loc
întâlniri cu aproximativ 1500 de elevi ai claselor a 12-a, care au participat la
prezentările noastre şi au primit materiale promoţionale. Adresăm mulţumiri pentru
entuziasm, efortul depus şi timpul alocat acestei activităţi, nu chiar simple, celor 23 de
cadre didactice şi reprezentanţilor serviciului Marketing şi comunicare, care sunt şi
organizatorii Caravanei. În perioada 06 - 20 ian 2014, Caravana va vizita primele 20
de licee din Bucureşti, alese pe criteriul menţionat mai sus. În condiţiile competiţiei de
pe piaţa serviciilor educaţionale, activitatea de promovare prin întâlniri directe cu
posibilii viitori studenţi devine foarte importantă.



În data de 10 decembrie a avut loc întâlnirea anuală a Rectorului şi a celorlalţi
membri ai BCA cu studenţii. Discuţia a fost axată pe punctele vulnerabile ale relaţiei

studenţilor cu universitatea, aşa cum le percep studenţii, şi care includ aspecte legate
de cămine, de prezenţa unor cadre didactice la ore, de unele modificări de orar, de
anumite prevederi noi ale metodologiei de acordare a burselor.


Pe întreaga perioada a lunii decembrie s-a lucrat, în întâlniri succesive la nivelul BCA
şi CA, la definitivarea Planului strategic al ASE pentru perioada 2014 -2016 şi la
draft-ul Strategiei ASE până în 2020. Finalizarea acestora şi prezentarea lor spre
dezbatere şi aprobare către Senatul universitar al ASE constituie priorităţi ale
începutului anului 2014.



S-au desfăşurat câteva întâlniri cu colectivele implicate în finalizarea şi exploatarea
ulterioară a noii pagini web oficiale a ASE - www.ase.ro, care a fost lansată public
în 18 decembrie. Realizarea acestei pagini a presupus o activitate laborioasă,
îndelungată şi importantă, coordonată de un colectiv de specialişti, condus de colegul
nostru, prof. univ. dr. Cătălin Boja, în care sunt implicaţi, ca urmare a descentralizării
sistemului de postare a informaţiilor, reprezentanţii tuturor facultăţilor şi structurilor
administrative ale ASE. Le mulţumim pentru activitatea depusă şi le urăm succes în
menţinerea la zi a informaţiilor pe site-urile pe care le gestionează.



Suntem bucuroşi să constatăm succesul activităţii colective de tutoriat şi, apoi,
completare efectivă şi procesare prin sistemul SIMCE a fişelor de plata cu ora
pentru luna octombrie 2013. Este un substanţial pas înainte către poziţionarea ASE pe
coordonate informatizate la nivelul universităţilor de top din lume.



Au fost finalizate şi înaintate Biroului Senatului Universitar al ASE materialele
necesare desfăşurării şedinţei acestuia din 11 decembrie a.c.



Finalul de an a prilejuit apariţia, intr-un concept propus de Serviciul Marketing şi
comunicare, a Calendarului şi a Agendei ASE pentru anul 2014.



Apreciem iniţiativa organizării unui nou tip de evenimente, specifice perioadei şi
mesajului nobil al frumoaselor Sărbători de iarnă. Amintim câteva şi mulţumim
organizatorilor pentru aceste momente „altfel”, atât de necesare unui spaţiu în care
tinerii sunt educaţi, dar, mai ales, formaţi pentru universul complex care este viaţa.
 12 decembrie – Vernisajul unei Expoziţii foto de excepţie Romania la 1913,
organizat de Facultatea de Marketing, National Geographic România şi
Muzeul Naţional de Istorie a României, la care au conferenţiat în sala Victor
Slavescu a Bibliotecii Centrale a ASE prof. univ. dr. Pavel Năstase, Cristian
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Lascu, redactorul-şef al NGR si dr. Ernest Oberlander-Tarnoveanu, directorul
general al MNIR.
 17 decembrie – Conferinţa de Crăciun a FABBV cu incitanta temă Banii &
investiţia în artă, având cu Guest-speaker pe doamna Manuela Plăpcianu,
CEO ARTMARK.
 18 decembrie – organizarea Serbării Pomului de iarnă pentru copiii
angajaţilor ASE. Ne-a făcut plăcere să putem decora şi in acest an spaţiile ASE
cu brazi frumos împodobiţi şi să oferim mici bucurii copiilor colegilor noştri.
 Studenţii au fost prezenţe incluse activ în atmosfera de sfârşit de an din ASE.
Târgul cu obiecte hand-made de la etajul 1 din clădirea Eminescu, devenit
deja tradiţional, a animat cu exuberanţa tinerească a ofertei şi agitaţiei
sărbătoreşti pe toţi cei care au trecut în această perioada pe acolo.
 Salutăm Proiectul USASE de a oferi o parte de suflet şi un mic dar câtorva
dintre colegii lor, proiect în care au fost antrenaţi studenţi şi personal al ASE.
Ne bucură mesajul de solidaritate şi respect, lansat cu acest proiect.
 Frumosul sub forma operei de artă este din nou prezent în ASE în prag de
Crăciun, prin vernisajul, din 20 decembrie, al Expoziţiei maestrului
CONSTANTIN FLONDOR "DIN GRADINA CU FLORI DALBE",
deschisa la galeria noastră de artă “Cecilia Cutescu Storck” (etajul 1, clădirea
Ion Angelescu)
Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) din luna decembrie, 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 şedinţelor
Senatului universitar din 11 decembrie a.c.
Hotărârea nr. 193/04.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Programului Operational pentru anul 2014
Hotărârea nr. 194/04.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a organizării, în parteneriat cu WU Viena, a Şcolii internaţionale de vară Budva,
Muntenegru, 1-20 septembrie, 2014
Hotărârea nr. 195/04.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat
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Hotărârea nr. 196/18.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
acordare a Diplomei Meritul universitar „Virgil Madgearu”
Hotărârea nr. 197/18.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
acordare a Titlului de Profesor Emerit
Hotărârea nr. 198/18.12.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
avizare a cererii de menţinere a calităţii de titular în învăţământ pentru domnul Prof. univ.
dr. Munteanu Gurgu Constantin
Hotărârea nr. 199/18.12.2013 cu privire la aprobarea Rezultatelor evaluării periodice a
calită ii personalului didactic i de cercetare
Hotărârea nr. 200/18.12.2013 cu privire la aprobarea promovării în faţa instanţelor
judecătoreşti competente a unor cauze civile în care A.S.E. este parte
Hotărârea nr. 201/18.12.2013 cu privire la aprobarea promovării în fa a instan elor
judecătore ti competente a unor cauze civile în care A.S.E. este parte

Dragi membri ai comunităţii noastre universitare,
Sărbătorile de iarnă constituie pentru mine plăcutul prilej de a vă
mulţumi pentru activitatea dumneavoastră şi de a vă adresa urări de
sănătate şi împlinire în 2014!
Fie ca primul an al celui de-al doilea secol al ASE să fie unul foarte bun!
Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Cu colegialitate,
prof. univ. dr. Pavel Năstase
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