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1. În data de 3 februarie a avut loc şedinţa CA. Problemele supuse atenției membrilor
CA au fost: creșterea salariilor; modificarea Regulamentului Comisiei de Etică şi
Deontologie Profesională a ASE; analiza și aprobarea Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial pe anul 2016; modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare (ROF) și a Structurii de învăţământ şi cercetare din ASE;
modificarea procedurii de înscriere a absolvenţilor ASE la examenul de finalizare a
studiilor universitare de licenţă şi masterat; aprobarea cuantumului burselor studenţeşti
pentru semestrul al II-lea; analiza Registrului de riscuri la nivel ASE; implementarea
platformei de Blended – Learning în ASE; diverse probleme curente ale CA.
2. În data de 10 februarie a avut loc şedinţa CA. Problemele supuse atenţiei membrilor
CA au fost: Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din
București privind starea universităţii; modificarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență și
masterat, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr. 3107/2016 din 27
ianuarie 2016; diverse probleme curente ale CA.
3. În perioada 9-12 februarie au fost depuse candidaturile pentru funcţia de Rector al
ASE. S-au înscris cinci candidaţi : prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prof. univ. dr.
Robert Şova, prof. univ. dr. Adrian Tanţău, prof. univ. dr. Gabriela Ţigu, prof. univ.
dr. Răzvan Zaharia.
4. Pe 11 februarie a avut loc şedința Comisiei cu atribuţii de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului
propriu de control intern managerial. În cadrul acesteia au fost avizate şi supuse

spre aprobare situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2015,
precum şi Raportul asupra sistemului de control intern managerial (anexa 4.3 la
OSGG 400/2015 asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31
decembrie 2015), întocmit în baza Situaţiei sintetice semestriale privind stadiul
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de
31.12.2015 şi a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării pentru anul 2015,
conform prevederilor anexei 4 la OSGG 400/2015 Instrucţiuni privind întocmirea,
aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.
5. În data de 11 februarie a avut loc şedinţa comuna a Consiliului de Administraţie şi
a Consiliului Consultativ pe tema internaţionalizării universităţii, ca o condiție a
intensificării dinamicii evoluției ASE.
6. Pe 11 februarie a avut loc expunerea domnului Lucian Croitoru, consilier al
Guvernatorului BNR, cu tema "Ciclul de afaceri și politica monetară". În
deschiderea evenimentului a vorbit prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prorector al ASE.
7. În perioada 15 februarie - 2 martie studenţii ASE sunt invitaţi să îşi depună
candidaturile pentru unul dintre cele peste 100 de programe de mobilităţi la
universităţile partenere ale ASE din Europa.
8. În perioada 15 - 21 februarie studenții și cadrele didactice au fost în vacanța
intersemestrială.
9. În perioada 22-24 februarie au avut loc întâlnirile candidaților la funcția de Rector
al ASE cu cadrele didactice și studenții, pentru prezentarea programelor
manageriale.
10. În data de 26 februarie în universitatea noastră s-au desfășurat alegerile, care s-au
bucurat de o prezentă de 86,50% din numărul de alegători. Rectorul ales al
Academiei de Studii Economice din București pentru mandatul 2016 - 2020 este
profesorul universitar doctor Nicolae Istudor, care a obținut un număr de 372 de
voturi din 731 total exprimate. După validarea de către Senat și confirmarea de către
Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice, dl prof. univ. dr. Nicolae
Istudor și isi va incepe mandatul de Rector.
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Mă bucur pentru succesul prof. univ. dr. Nicolae Istudor și îl felicit cordial! Sunt sigur
că între Consiliul de Administrație și Senatul Universitar va exista o foarte bună
colaborare, în interesul și spre binele ASE și al comunității noastre universitare.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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