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Principalele activităţi ale CA, care s-au desfăşurat pe parcusul lunii ianuarie, au fost
următoarele:
1. Pregătirea examenului de admitere la programele de studii universitare de licenţă;
2. Pregătirea dosarelor de reevaluare instituţională şi a programelor de studii în vederea
reacreditării de către ARACIS;
3. Pregătirea evenimentelor aniversare dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea
ASE (ASE 100);
4. Pregătirea procedurilor pentru Controlul Managerial Intern (CMI);
5. Cele mai importante Hotărâri ale CA.
1. Pregătirea examenului de admitere la programele de studii universitare de
licenţă
După cum este cunoscut, în toamna anului 2012, pe baza unei analize amănunţite, CA a
hotărât reintroducerea examenului de admitere la programele de studii universitare de
licenţă începând cu anul 2013. La propunerea CA, Senatul ASE a aprobat Metodologia de
Admitere, care poate fi consultată pe site-ul ASE (rubrica Admitere 2013). Hotărârea CA
de reintroducere a examenului de admitere reprezintă o mare provocare şi o
responsabilitate, în condiţiile crizei economice şi a scăderii populaţiei şcolare. În acest
context, CA a aprobat Comisiile de admitere şi a adoptat o serie de măsuri pregătitoare:
-

-

lecţii de pregătire a candidaţilor, în fiecare sâmbătă, începând cu data de 9.02.2013,
care acoperă toată tematica de examen (www.ase.ro);
platformă online de testare a cunoştinţelor şi simulare a examenului de admitere pe
baza unor teste grilă asemănătoare celor de la examen (se va deschide pe data de
18.02.2013);
editarea unei broşuri care va conţine testele grilă de pe platforma online (în data de
18.02.2013);
vizite de promovare a ofertei educaţionale ASE la liceele din Bucureşti şi din ţară.

Vă rugăm şi pe dumneavoastră ca, ori de câte ori aveţi prilejul să promovaţi proiectul
„Admitere ASE 2013”. Pentru detalii puteţi apela la Serviciul de Marketing şi
Comunicare.

2. Pregătirea dosarelor de reevaluare instituţională şi a programelor de studii în
vederea reacreditării de către ARACIS.
În luna martie 2013 expiră acreditarea instituţională a universităţii noastre, precum şi a
programelor de studii universitare de licenţă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă.
Expiră de asemenea acreditarea la cea mai mare parte a programelor de studii universitare
de masterat. Programele de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ ID au
fost acreditate în 2010. Prin urmare, începem procesul reacreditării instituţionale şi a
programelor de studii de licenţă şi masterat. Pentru organizarea acestei activităţi au avut
loc două întâlniri de lucru cu decanii, directorii de departamente şi echipele de lucru.
Serviciul Managementul Calităţii (condus de doamna profesor Carmen Păunescu, care a
înlocuit-o pe doamna profesor Roxana Sârbu), a publicat pe platforma Sharepoint
documentelor instituţionale necesare privind acreditarea. S-au publicat de asemenea
modele de dosare de acreditare. Înainte de a fi trimise la ARACIS dosarele de acreditare
vor fi verificate de către preşedinţii celor două comisii economice din ARACIS, domnii
profesori Popa Ioan şi Albu Crişan (colegii noştri). Termenul limită pentru finalizarea
dosarelor de acreditare a programelor de licenţă este 11.02.2013.
În afara programelor de licenţă vechi, care necesită reevaluarea în vederea reacreditării,
avem şi 8 programe noi: 5 în limba engleză, un program ID, un program IFR şi un
program pentru domeniul Limbi Moderne Aplicate.
3. Pregătirea evenimentelor aniversare 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. Evenimentele cele mai
importante vor fi concentrate în săptămâna 1-7 aprilie 2013, având în vedere că pe 6
aprilie 1913 a fost semnat decretul regal de înfiinţare a universităţii noastre. Comitetul de
organizare ASE 100, din care fac parte şi membrii CA şi Preşedintele Senatului au
aprobat programul evenimentelor care se vor organiza în săptămâna 1-7 aprilie şi lucrează
la elaborarea materialelor necesare acestora. Dorim ca la această sărbătoare să participe
întreaga comunitate universitară. Pentru detalii vă rugăm să consultaţi site-ul dedicat
evenimentului http://www.ase.ro/ase100. Cu ocazia acestei sărbători, se află în curs de
pregătire o carte omagială „Academia de Studii Economice din Bucureşti – un secol de
existenţă”, în care, pe lângă istoria instituţională a ASE, fiecare facultate are un capitol
dedicat prezentării propriei istorii. Se află de asemenea în pregătire un film omagial şi un
muzeu (la etajul II în palatul ASE) .
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4. Pregătirea procedurilor pentru Controlul Managerial Intern (CMI).
Controlul Managerial Intern (CMI), reglementat prin ordine ale Ministrului Finanţelor
Publice, reprezintă o pârghie importantă pentru o bună guvernanţă a universităţii. De
aceea, CA a acordat toată atenţia cuvenită implementării CMI.
De aproape două luni de zile comisia pentru CMI ASE, împreună cu auditorii interni,
responsabili pentru managementul calităţii şi cu directorii direcţiilor şi ai
departamentelor, au lucrat la Standardul 17 (sunt 25 de standarde) referitor la procedurile
de CMI. Au avut loc mai multe întâlniri de lucru la nivelul conducerii direcţiilor şi
întregii universităţi. Până la începerea semestrului II din acest an, comisia ASE pentru
CMI, condusă de domnul profesor Cosmin Dobrin, va reuşi să valideze toate procedurile.
Forma finală a acestora va fi publicată pe o platformă Sharepoint dedicată acestui scop,
urmând ca 6 luni de zile să fie folosite în regim experimental, pentru a fi testate şi
depistate eventualele neconformităţi. În urma corectării, versiunea finală va fi dată în
exploatare începând cu data de 1 octombrie 2013. Sperăm ca implementarea acestui
sistem de CMI să debirocratizeze şi eficientizeze activitatea administrativă, dar în acelaşi
timp să motiveze mai bine fiecare salariat din ASE.
5. Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) publicate pe site-ul www.ase.ro
HCA 20/29.01.2013 privind plata cu ora în semestrul al doilea din anul universitar
2012/2013.
După cum ştiţi, în principal din motive financiare, în semestrul I al anului universitar
2012/2013, CA a adoptat HCA 368/19.11.2012 privind plata cu ora pentru anul
universitar 2012/2013. Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, un cadru
didactic nu poate avea mai mult de două norme didactice, o cerinţă pe care am
adresat-o şi noi directorilor de departamente la începutul anului universitar, când s-au
întocmit statele de funcţiuni. Unele cadre didactice au solicitat directorilor de
departamente să depăşească cele două norme dar fără să fie plătite.
În contextul OUG 92/2012, dispare restricţia privind două norme didactice începând
cu semestrul al doilea. În acest context, CA a hotărât modificarea HCA
368/19.11.2012, permiţând cadrelor didactice titulare în ASE, pentru semestrul al IIlea 2013, plata unei norme ( peste cea de bază) conform HCA 368/19.11.2012, iar
orele care depăşesc două norme, se vor plăti la un tarif de 75% din tariful aferent
semestrului I (tariful pentru cadrele didactice asociate).
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HCA 25/31.01.2013 și HCA 26/31.01.2013 privind revizuirea planurilor de învățământ și
redimensionarea formaţiilor de studiu.
Toate universităţile de stat din România sunt într-o situaţie financiară dificilă şi sunt
în căutarea unor soluţii de redresare din acest punct de vedere. Sunt cinci parametri
importanţi care influenţează finanţarea activităţilor didactice: numărul de ore pe
săptămână (planurile de învăţământ), dimensiunea formaţiilor de studiu,
dimensionarea normelor didactice, finanţarea pe student de la bugetul statului și taxele
de şcolarizare pentru studenţii cu taxă.
În ASE, la momentul actual, aceşti parametri au următoarele valori: numărul de ore pe
săptămână este de 28, seriile sunt de maximum 100 de studenţi, iar grupele de
maximum 25, normele didactice sunt la minimum, iar finanţarea pe student pentru
anul 2013 va fi la nivelul anului 2012. Majoritatea universităţilor din România, în
mod special cele din Consorţiul Universitaria, au numărul de ore pe săptămână între
20 şi 24, seriile între 150 şi 200, grupele peste 30 de studenţi iar normele didactice
sunt mai mari decât la ASE; în condiţiile în care salariile sunt apropiate de cele din
ASE.
În acest context, pe baza unor simulări financiare, CA a hotărât ca începând din anul
universitar următor:
- să reducem numărul de ore/săptămână de la 28 la 24 (HCA 25/31.01.2013
propusă spre aprobarea Senatului ASE din 20 martie 2013);
- să dimensionăm formaţiile de studiu astfel încât seriile să aibă între 150-200
de studenţi, iar grupele 30 de studenţi (HCA 26/31.01.2013).
Mărirea normelor didactice trebuie corelată cu o creștere salarială pe măsura,
ceea ce legislația acuală nu ne permite să facem acest lucru in anul 2013. Prin urmare,
această hotărîre, se amână, urmând să fie pusă în dezbaterea întregii comunități
universitare atunci când legislația ne va permite să creștem și salariile.
HCA 24/29.01.2013 privind aplicarea OUG 92/2012 referitor la reîncadrarea pensionarilor.
Conform interpretării juridice, ordonanţele de urgenţă au aplicabilitate imediată.
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 spune că orice modificare la această lege (adică
şi OUG 92/ 2012) se aplică începând cu anul universitar următor. În acest context, în
privinţa reîncadrării pensionarilor, OUG 92 afirmă că aceasta se face anual, (deci nu
semestrial) pe baza unei metodologii aprobate de Senat. În consecinţă, această
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prevedere se va aplica din anul universitar următor; comisia de specialitate a Senatului
ASE va propune spre aprobarea Senatului din 20 martie o metodologie în acest sens.

HCA 28/31.01.2013 privind sistemul informatic pentru managementul administrativ (SIMA).
După cum este cunoscut, ASE a dezvoltat cu forţe proprii un sistem informatic pentru
managementul şcolarităţii, numit SIMUR, pentru care v-am invitat să vă exprimaţi
gradul de satisfacţie privind utilizarea acestuia. Pentru activitatea administrativă, în
momentul de faţă în ASE funcţionează module informatice separate pe diverse
funcţiuni care nu corespund cerinţelor de comunicare directă dintre compartimentele
administrative. Acest lucru generează multe erori (prin transferul datelor dintr-un
modul în altul) şi măreşte considerabil timpul de răspuns la solicitarea diverselor
informaţii. Mai mult, întreţinerea şi dezvoltarea acestor module costă foarte mult
universitatea noastră. Pentru fundamentarea unei hotărâri privind elaborarea unui
sistem informatic pentru administraţie (similar SIMUR pentru managementul
şcolarităţii), am constituit o comisie internă formată din specialişti în informatică şi
beneficiari ai acestui sistem. În urma analizei mai multor variante, comisia a propus
CA şi acesta a hotărât realizarea unui studiu preliminar privind încheierea unui
parteneriat cu firme de profil din domeniul TIC pentru a proiecta şi elabora în comun
un sistem informatic pentru managementul administrativ, care apoi să devină
proprietatea ASE şi să fie întreţinut şi dezvoltat de către direcția TIC din ASE.
HCA 10/23.01.2013 privind manualul de identitate vizuală al ASE.
A fost aprobat manualul de identitate vizuală al ASE, acesta reprezentând unul dintre
elementele fundamentale ale strategiei abordate de universitate, susţinând promovarea
imaginii acesteia. Elementele fizice de prezentare ale ASE, cum sunt: pagini cu antet,
cărți de vizită, formulare tipizate, corespondență, comunicări scrise, materiale în
format electronic, constituie obiectul realizării unui concept de identitate vizuală
coerent prin folosirea unor principii generale.
Identitatea vizuală a ASE, stabilizată de-a lungul deceniilor, conține câteva elemente
unice care au fost concepute pentru a promova o imagine unitară. Acest manual de
identitate vizuală conţine principii, norme și mostre ce ilustrează utilizările corecte și
incorecte ale elementelor de brand.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Președintele CA
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