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1. În data de 5 ianuarie Serviciul de Marketing și Comunicare a demarat campania de
promovare prin www.ase.ro a metodologiilor de admitere 2015 la programele de
licență, masterat și învățământ postuniversitar, aprobate de Senatul universitar al ASE
la sfârșitul lunii decembrie 2014; au fost create și lansate paginile web dedicate
admiterii la licență și masterat, cu un set de informaţii relevante pentru viitorii posibili
candidați.
2. În data de 8 ianuarie Facultatea de Management și Muzeul ASE au organizat
Simpozionul « Profesorii noştri martiri - Gheorghe Taşcă şi Mihail Manoilescu »
și au vernisat o expoziţie de fotografie, dedicată lui Mihail Manoilescu.
3. În data de 15 ianuarie s-au încheiat depunerile de candidaturi ale studenților din anul I
licență la programul "Burse de Excelenţă", oferit de KPMG în urma
parteneriatului cu prestigioasa firmă de Audit, Asistență fiscală și Consultanță în
afaceri. Zece studenți din anul I vor avea șansa de a primi o bursă de 250 euro/lună
timp de 3 ani.
4. Cu prilejul reuniunii de lucru a Departamentului pentru Evenimente ştiinţifice al
AFER, Muzeul ASE a organizat în data de 16 ianuarie evenimentul intitulat
« Actualitatea gândirii economice a lui Mihai Eminescu », la care au fost evocate
personalitatea lui Mihai Eminescu şi concepţia sa despre economia naţională.
5. Pe 20 ianuarie a avut loc în Aula Magna lansarea Raportului Băncii Mondiale
« Global Economic Prospects: Having Fiscal Space and Using It”, ediţia ianuarie

2015. Raportul a fost prezentat cadrelor didactice, studenților, celorlalți participanți de
către doamna Franzisca Ohnsorge, economist șef la Banca Mondială.
6. În data de 21 ianuarie a avut loc întâlnirea de lucru a Comisiei de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării
sistemului de control intern/managerial. În atenția comisiei s-au aflat completarea
Chestionarelor de autoevaluare a SCIM în baza Ghidului elaborat de Compartimentul
Audit Public Intern; analizarea Registrului riscurilor și a formelor de control în
vederea identificării funcțiilor sensibile din entitate și, după caz, a planului de rotație,
în baza listei actualizate a Direcției Resurse Umane; aprobarea Registrului riscurilor
Ed.1/2013, Rev.1/2015; aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti – revizuit și
constituirea Grupului de lucru.
7. În data de 22 ianuarie la Galeria de artă "Cecilia Cuţescu-Storck" din ASE (etajele
1 și 2, clădirea Angelescu) a avut loc vernisajul expoziţiei “Here&Now” a artistului
plastic Dominic Petru Vîrtosu. Expoziţia, organizată în cadrul parteneriatului dintre
ASE și Eurogama SRL, poate fi vizitată în perioada 15 ianuarie - 28 februarie.
8. În data de 28 ianuarie a avut loc semnarea Protocolului de colaborare între ASE
Bucureşti şi Asociaţia Romană a Băncilor de către prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul ASE, și dr. Radu Grațian Ghețea, Președintele Consiliului Director al
Asociației Române a Băncilor. Obiectivul strategic al Protocolului îl constituie crearea
unei platforme comune, a mediului academic economic și a sistemului bancar
românesc, de promovare pentru publicul larg a informațiilor de natură financiarbancară care permit asumarea corespunzătoare a drepturilor, obligațiilor și riscurilor
de natură financiară. Specialiști din cadrul ASE București și sistemul bancar românesc
vor iniția o serie de evenimente comune dedicate promovării unui comportament
economico-financiar adecvat în rândul populației, dar și în rândul viitorilor bancheri,
actualmente studenți și masteranzi. Semnarea protocolului a fost urmată de seminarul
"Impactul educaţiei financiare în dezvoltarea economică a României", eveniment la
care au participat reprezentanţi de marcă ai mediului academic şi ai sistemului bancar
românesc. Evenimentul a avut un substanțial impact media.
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9. În data de 28 ianuarie a avut loc ședința ordinară a CA aferentă lunii ianuarie. Dintre
problemele supuse atenției membrilor CA menționăm: stadiul definitivării Raportului
anual al Rectorului ASE în vederea finalizării acestuia, urmând a fi analizat în ședința
CA din luna februarie și, apoi, înaintat spre aprobare Senatului universitar al ASE.
Raportul Rectorului va fi însoțit de Rapoartele de la nivelul fiecărei facultăți. Au mai
fost supuse atenției membrilor CA propuneri legate de formularea unor precizări
suplimentare în cadrul Metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la studiile universitare de doctorat 2015, organizarea şi desfăşurarea
concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul
didactic auxiliar şi nedidactic și al Metodologiei privind promovarea în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
10. În data de 30 ianuarie a avut loc un nou vernisaj la Galeria de artă contemporană
SIGNUM, deschisă sub egida ASE. Expoziția “Lumina Neagră” a artiștilor plastici
Elian Băcilă și Constantin Sinescu va fi deschisă pe toată perioada lunii februarie.

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