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Principalele activităţi ale CA desfăşurate pe parcusul lunii martie, au fost următoarele:
1. Pregătirea evenimentelor ASE 100;
2. Pregătirearea raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din
București privind starea universității;
3. Lansarea proiectului instituțional privind „Strategia de dezvoltare și creștere a
competitivității ASE pentru perioada 2014-2020”;
4. Lansarea ciclului de Conferințe ASE 100 - invitat Academician Mugur Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naționale a României;
5. Decizia Rectorului ASE privind acordarea tichetelor de masă;
6. Cele mai importante Hotărâri ale CA.

1. Pregătirea evenimentelor ASE 100.
În cursul acestei luni a fost finalizat site-ul centenarului ASE şi programul manifestărilor.
Au fost stabilite detaliile finale și transmise către comunitatea academică. Cele mai
importante evenimente din perioada 1-7 aprilie, sunt:
Luni 1 aprilie 2013
-

-

Cinstirea înaintașilor. O delegaţie formată din Preşedintele Senatului - Prof.
univ. dr. Răzvan Zaharia, Prorector Patrimoniu, activitatea administrativă,
socială și relații cu studenții - Prof. univ. dr Constantin Mitruţ, Decan
Facultatea de Administrație și Management Public – Prof.univ.dr. Marius
Profiroiu, Director Departament de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri
– Prof. univ. dr. Mariana Nicolae și reprezentantul studenților în Senatul
universitar – Cristina Partenie, au fost la Curtea de Argeș, unde au depus
coroane şi flori la mormintele M.S. Regelui Carol I şi M.S. Regelui Ferdinand.
Vernisajul expoziţiei de pictură Viorel Mărginean

Marți – 2 aprilie 2013
-

Cinstirea înaintașilor – depunere de coroane şi jerbe de flori
Întâlnire festivă „Profesorii ASE de-alungul celor 100 de ani”

Miercuri – 3 aprilie 2013

-

Dezvelirea plăcii memoriale ASE 100 şi a plăcii comemorative Biblioteca
ASE
Adunarea festivă ASE
Vizitarea expoziției de pictură și a expoziției exterioare
Inaugurarea Muzeului ASE

Joi – 4 aprilie 2013
-

Evenimente la nivelul facultăților
Eveniment Biblioteca ASE - Istoria Bibliotecii ASE
Eveniment al Casei Regale a României dedicat aniversării centenarului ASE Acordarea Distincției „NIHIL SINE DEO”

Vineri – 5 aprilie 2013
-

Senatul festiv
Eveniment Dan Puric „Despre îngeri şi lumea de azi”
Evenimente culturale şi sportive studențești
Alumni ASE Reconnect

Sâmbătă – 6 aprilie 2013
-

Ziua „Porţilor deschise”
Balul Angajaților ASE

Programul detaliat îl puteți consulta la adresa web www.100.ase.ro.

2. Pregătirea raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din
București privind starea universității.
A fost pregătit raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti
privind starea universității pe perioada 5 martie 2012 – 15 martie 2013. Acesta răspunde
obiectivelor și activităților formulate în programul de management al rectorului, transpus
în programele operaționale 2012, 2013 și este în concordanță cu contractul de
management al rectorului aprobat de senatul ASE în ședința extraordinară din 14.03.2012.
Structura raportului pe capitole este corelată cu sistemul indicatorilor de performanță la
nivel de universitate, repartizat pe facultăți și compartimente funcționale din ASE.
Conținutul raportului se bazează pe rapoartele întocmite de prorectori și directorul general
administrativ pe domeniile lor de competență, rapoartele decanilor facultăților și
reprezentanţii compartimentelor funcţionale din ASE, hotărârile Consiliului de
Administraţie (CA) și ale Senatului ASE, precum și buletinele informative lunare ale CA.
Raportul conţine următoarele capitole:
-

Educație și formare continuă;
Parteneriatul cu studenții;
Cercetare științifică, dezvoltare și inovare;
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-

Relaţia cu mediul economico-social;
Sustenabilitate şi capacitate instituţională;
Alte activități importante ale Consiliului de Administrație;
Concluzii.

CA a reușit să-și îndeplinească indicatorii de performanță asumați prin contractul de
management. În concluzie, în raport se arată că ASE se află într-un proces de schimbare,
se îndreaptă într-o direcție bună și are potențialul necesar pentru a-și atinge obiectivele
propuse.
Raportul este publicat pe site-ul ASE, la Consiliul de Administrație.

3. Lansarea proiectului instituțional privind Strategia de dezvoltare și creștere a
competitivității ASE pentru perioada 2014-2020.
ASE are în momentul de faţă o strategie elaborată şi aprobată de Senat în anul 2007, care
se raportează la perioada 2007 – 2014.
În cadrul acestei strategii se preconiza ca ASE să devină o universitate de cercetare şi
educaţie. În urma evaluării externe din 2011, comandată de MECTS şi realizată de experţi
de la EUA, ASE a fost inclusă în prima clasă de universităţi - „Universitate de cercetare
avansată şi educaţie“
Plecând de la această stare de fapt şi pe baza unei analize a tendinţelor actuale în
domeniul învăţământului superior la nivel mondial, CA a hotărât lansarea unui proiect
instituţional, care îşi propune să creeze o nouă strategie pentru perioada 2014-2020.

4. Lansarea ciclului de Conferințe ASE 100 - invitat Academician Mugur Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naționale a României.
În data de 27 Martie 2013, ASE a lansat un ciclu de conferinţe, care vor avea loc lunar şi
la care vor fi invitate personalităţi din viaţa economico-socială pe teme de interes major.
Primul invitat a fost academicianul Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, tema conferinţei
fiind „Grade de libertate în calibrarea politicii monetare”.
Cu ocazia acestui eveniment, BNR a pus în circulație în scop numismatic, o monedă de
argint, o monedă din tombac cuprat și un set de trei monede din aur, argint și tombac
cuprat. Pe acestea sunt reprezentate Palatul Academiei de Studii Economice și Aula
Magna a Palatului ASE.
În cadrul conferintei dl. Acad. Mugur Isărescu i-a acordat rectorului Academiei de Studii
Economice, dl. Prof. Univ. Dr. Pavel Năstase, una dintre aceste monede în semn de
respect și apreciere pentru instituția pe care o reprezintă.
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5. Decizia Rectorului ASE privind acordarea tichetelor de masă
În baza art. 211 și art. 213 alin. 6 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi
completată precum şi art. 49 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a aprobat acordarea a 24 de
tichete de masă pentru luna aprilie 2013, şi 15 tichete de masă pentru luna mai 2013.
Acestea vor fi acordate tuturor salariaţilor din ASE.
6. Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) publicate pe site-ul ASE, la
Consiliul de Administrație
HCA nr. 45/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din
Bucureşti privind starea universității;
HCA nr. 46/13.03.2013 cu privire la aprobarea Proiectului instituţional privind
„Strategia de dezvoltare şi creştere a competitivităţii ASE pentru perioada 20142020;
HCA nr. 47/13.03.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a centrului de cercetări avansate interdisciplinare;
HCA nr. 48/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare a Regulamentului de organizare si desfăsurare a studiilor universitare de
doctorat;
HCA nr. 49/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență 2013-2014;
HCA nr. 50/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerilor de
aprobare a Solicitărilor privind desfășurarea de activități didactice la alte
universități, de către cadre didactice din ASE;
HCA nr. 51/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a Solicitării pentru desfășurarea activităților didactice în sistem plata cu
ora;
HCA nr. 52/13.03.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
introducere a unei taxe pentru susținerea tezelor de abilitare;
HCA nr. 53/18.03.2013 cu privire la aprobarea Posturilor didactice scoase la
concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2012-2013.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Președintele Consiliului de Administrație ASE
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