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Principalele activităţi ale CA desfăşurate pe parcusul lunii februarie, au fost:
1. Modificarea regulamentului CA.
2. Finalizarea dosarelor de reevaluare instituţională şi pentru programele de studii
universitare de licență, în vederea reacreditării de către ARACIS.
3. Pregătirea evenimentelor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea ASE
(ASE 100).
4. Lansarea proiectului pentru managementul electronic al documentelor.
5. Lansarea platformei online "admitere ASE 2013" și a broşurilor aferente.
6. Implementarea standardului 17 din cadrul Controlului Managerial Intern (CMI)
7. Adoptarea unor Hotărâri ale CA.
1. Modificarea regulamentului CA
După o experiență de aproape un an de zile în cadrul CA, am identificat posibilitatea unor
îmbunătățiri în ceea ce privește pregătirea, desfășurarea și finalizarea ședințelor. În acest
sens, am actualizat regulamentul CA, am elaborat o procedură care vine în completarea
acestuia și descrie procesul de desfăşurare şi adoptare a deciziilor în cadrul şedinţelor
CA/BCA, precum şi formalităţile ulterioare acestora. Noul regulament al CA și procedura
aferentă au fost adoptate prin HCA nr. 38/27.02.2013.
2. Finalizarea dosarelor de reevaluare instituţională şi a programelor de studii în
vederea reacreditării de către ARACIS
În cursul lunii februarie au fost finalizate dosarele de reevaluare externă a calității, atât la
nivel instituțional cât și la nivel de programe de studii. La acreditarea instituțională s-a
depus raportul universității pentru evaluarea externă a calității împreună cu raportul
independent al studenților. Sunt 15 programe de licență ce trebuie evaluate periodic,
dintre care 9 vor fi evaluate în luna aprilie, iar 6 intră în evaluare pe 15-16-17 mai.
La programele pentru autorizarea provizorie, vizita ARACIS va avea loc în luna martie.

3. Pregătirea evenimentelor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea ASE
(ASE 100).
Toate evenimentele organizate în cadrul universităţii noastre pe parcursul semestrului II
al acestui an universitar, se vor desfăşura sub egida ASE 100.
În cursul acestei luni a fost finalizat site-ul centenarului ASE, www.100.ase.ro, atât în
limba română, cât și în limba engleză, unde pot fi consultate: istoricul ASE, informații
despre personalități și activitatea lor universitară, agenda evenimentelor acestei sărbători,
precum și multe alte informații.
A fost finalizată, de asemenea și cartea “Academia de Studii Economice din București un
secol de existență”, din care, primele 2 capitole (istoria și prezentul ASE), se vor publica
și în limba engleză.
A fost definit un calendar de întâlniri săptămânale pentru monitorizarea activităților
pregătitoare centenarului.
4. Lansarea proiectului pentru managementul electronic al documentelor.
A fost inițiată implementarea sistemului de management electronic al documentelor, în
cadrul proiectului SIMCE (Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostințe pentru
îmbunătățirea managementului universităților economice, în contextul noului Cadru
Național al Calificărilor din Învățământul Superior). Versiunea pilot a acestui sistem va fi
disponibilă începând cu 1 iunie 2013.
În această versiune vor fi incluse fluxurile de documente din Direcția de Resurse Umane,
Direcția Managementul Cercetării și Inovării precum și documentația utilizată în
procesele administrative. Sistemul își propune înlocuirea fluxului fizic al documentelor cu
unul virtual, prin intermediul unei baze de documente, care în final vor fi arhivate în
format electronic.
5. Lansarea platformei online "admitere ASE 2013" și a broșurilor aferente
Academia de Studii Economice din Bucureşti vine în sprijinul potenţialilor candidaţi la
concursul de admitere 2013 - ciclul licenţă, punând la dispoziţia acestora o platformă
online pentru testarea cunoştinţelor la toate disciplinele de concurs. Platforma conţine
nouă tipuri de teste, cu structura şi conţinutul asemănătoare celor care vor fi date la
examen, în concordanță cu tematica afişată în metodologia de admitere. Suplimentar sunt
puse la dispoziţia candidaţilor care doresc să concureze la programe de studiu cu predare
în limbi străine, trei tipuri de teste pentru evaluarea competenţelor la limbile engleză,
franceză şi germană. Fiecare tip de test are două variante: fără limită de timp, respectiv cu
limită de timp (150 minute), care simulează examenul de admitere.
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Platforma online poate fi accesată de pe site-ul universităţii www.ase.ro secţiunea
Admitere 2013 sau direct prin link-ul http://admitere-online.ase.ro/
În completare, Academia de Studii Economice din Bucureşti a editat două broşuri, prima
cuprinzând întrebările de pe platforma online, iar cea de-a doua rezolvările acestora.
Broşurile sunt disponibile la Librăria Editurii ASE, sala 0035, Cladirea Ion Angelescu.
În această lună au continuat lecţiile de pregătire a candidaţilor pentru examenul de
admitere 2013, la disciplinele economie, matematică, engleză, franceză şi germană, după
calendarul disponibil pe site. Până în prezent au fost înregistraţi peste 1500 de candidaţi,
din care aproximativ 400 din provincie.
6. Implementarea standardului 17 din cadrul Controlului Managerial Intern (CMI)
Începând din toamna anului 2012, s-a lansat implementarea standardului 17 din CMI,
standard care se referă la procedurile interne de control managerial. In luna februarie
2013 s-au finalizat aceste proceduri, au fost publicate pe o platformă Sharepoint, de unde
sunt vizibile de toți responsabilii de compartimente. Aceste proceduri sunt într-o perioadă
de validare până la data de 15 septembrie 2013, după care vor fi actualizate, iar versiunea
finala va intra în funcțiune începând cu 1 octombrie 2013. Speram ca prin implementarea
acestor proceduri să optimizăm procesele administrative, să comunicăm mai bine și să
lucrăm mai eficient.
7. Hotărâri ale CA (HCA) publicate pe site-ul www.ase.ro
HCA nr. 29/27.02.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea de
soluționare a petițiilor în anul 2012;
HCA nr. 30/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Academia
de Studii Economice, în anul 2012;
HCA nr. 31/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de
Studii Economice, anul universitar 2011-2012;
HCA nr. 32/27.02.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind inventarierea
patrimoniului instituției în anul 2012;
HCA nr. 33/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Metodologiei privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din
Bucureşti;

CA - Buletin informativ nr. 2 / februarie 2013

Page 3

HCA nr. 34/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare și completare a Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
HCA nr. 35/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația
patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2012;
HCA nr. 36/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pentru semestrul II al anului universitar 2012-2013;
HCA nr. 37/27.02.2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind planul anual de
formare și perfecționare a personalului 2013;
HCA nr. 38/27.02.2013 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului de Administraţie al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti;
HCA nr. 39/27.02.2013 cu privire la aprobarea Metodologei privind cazarea studenţilor
în cămin, în anul universitar 2013-2014;
HCA nr. 40/27.02.2013 cu privire la transferul unor mijloace fixe și obiecte de inventar
din patrimoniul Academiei de Studii Economice din București;
HCA nr. 41/27.02.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerilor de
aprobare a Solicitărilor departamentelor pentru ocuparea posturilor vacante, în sistem
plata cu ora de către cadre didactice asociate;
HCA nr. 42/27.02.2013 cu privire la alocarea locurilor de la buget pentru studenții din
anul I, semestrul al II-lea;
HCA nr. 43/27.02.2013 cu privire la plata burselor doctorale, finanțate din fonduri
europene nerambursabile;
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Președintele CA
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