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1. Cea mai importantă activitate pentru universitatea noastră, desfășurată practic pe toată
perioada lunii iulie, a constituit-o admiterea la programele de studii universitare de
licenţă, masterat și doctorat. Pregătirea și desfășurarea în condiții corespunzătoare a
acesteia au presupus o bună activitate în echipă a comisiilor centrale și pe facultăți și a
implicat un număr mare de cadre didactice, personal administrativ și studenți, cărora le
mulțumim pentru efortul depus.
Trebuie menționat succesul deosebit de care s-a bucurat admiterea la programele de
studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență. S-au înscris un
număr record de candidați pentru universitatea noastră – 10 694, reprezentând
10% din numărul absolvenţilor de bacalaureat din acest an. Este rezultatul activității
susținute de marketing și comunicare, desfășurată în teritoriu și în universitate, al
campaniilor „Caravana ASE”, „Săptămâna Porților Deschise”, al promovării prin
televiziuni, presa locală, pe site-ul instituţional www.ase.ro şi pe

reţeaua

de

socializare Facebook. Desfășurarea admiterii la programele de studii universitare de
licență a fost amplu promovată pe toată perioada sa în mass-media: TV, radio, presă și
Facebook. Având în vedere faptul că la programele de licență și, mai ales, la masterat,
există locuri disponibile în urma concursului de admitere din luna iulie, ASE
organizează în perioada 8-12 septembrie a.c. o nouă sesiune de admitere la
programele de studii universitare de licenţă, pentru locurile disponibilizate la taxă, și
de masterat, conform informațiilor postate pe site-ul www.ase.ro . De asemenea, în
aceiași perioadă, se va organiza o nouă sesiune de admitere pentru doctorat.

2. În data de 8 iulie a avut loc Şedinţa ordinară a CA aferentă lunii iulie. Principalele
probleme supuse atenţiei membrilor CA au fost: analiza rezultatelor la sesiunea de
examene din vară, metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare 2015-2016;
aprobarea metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social
pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă; aprobarea listei taxelor si tarifelor
pentru servicii universitare valabile pentru anul universitar 2015 – 2016; aprobarea
posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, alte
aspecte ale activității curente.
3. În data de 20 iulie a avut loc ședința Comisiei de Control Managerial Intern
(SCIM). Problemele dezbătute au fost: abrogarea prin OMFP 808/2015 a OMFP
946/2005 privind controlul intern managerial și inlocuirea acestuia prin OSGG nr.
400/2015; revizuirea Programului managerial referitor la dezvoltarea SCIM, în acord
cu OSGG 400/2015, raportarea semestrială privind implementarea SCIM și registrul
riscurilor revizuit la 30.06.2015.
4. În data de 21 iulie a avut loc Conferinţa proiectului „Dezvoltarea spiritului
antreprenorial şi a competenţelor manageriale ale studenţilor şi ale tinerilor
întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri (BizStart) – Planuri de
Afaceri câştigătoare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în
oameni!”.
5. În data de 22 iulie a avut loc Ședința extraordinară a CA. Problemele supuse atenţiei
membrilor CA au fost: metodologia pentru evaluarea periodică a calităţii
personalului didactic şi de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureşti – standardele minimale, necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare–dezvoltare; aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial pentru anul 2015, revizuit conform OSGG 400/22.06.2015;
aprobarea înființării Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe
Socioumane, alte probleme curente. Materialele discutate au fost înaintate spre
dezbatere și aprobare Senatului universitar în ședința sa din 29 iulie a.c.
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6. În data de 23 iulie, în Aula Magna a avut loc Conferinţa de lansare a Proiectului
POSDRU/187/1.5/S/155463 „Susținerea excelenței în cercetarea științifică doctorală
interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale".
7. În data de 28 iulie Academia de Studii Economice din Bucureşti a inaugurat Şantierul
din Piaţa Romană nr. 7 pentru continuarea lucrărilor de Consolidare, Restaurare şi
Extindere la construcţia existentă (Corp C1) S+P+1E+M, care va avea regim de
înălţime S+P+1E+M, cu un corp nou (C2) în regim de înălţime 3S+P+7E. Valoarea
contractului de construire este de 23 320 380 lei (fără TVA), iar termenul de realizare
este de 24 de luni. Suprafaţa totală desfăşurată va fi de 6500 m2, dintre care 4600 m2
constituie suprafaţa utilă.
Lucrările de consolidare şi restaurare ale Clădirii C1, care este monument istoric, vor
fi realizate de către experţi atestaţi în restaurarea monumentelor istorice. Clădirea
restaurată va avea acces public din Piaţa Romană şi va fi un spaţiu destinat culturii,
care va găzdui Muzeul ASE, Galeria de Artă Cecilia Cuţescu-Stork (deschisă din anul
2007 la etajele 1 şi 2 ale Clădirii Ion N. Angelescu) şi spaţii pentru activităţi culturalartistice.
Construcţia cea nouă are ca destinaţie spaţii de birouri şi laboratoare de cercetare,
inovare şi dezvoltare, Academia de Studii Economice din Bucureşti fiind deficitară din
acest punct de vedere. Construcţia va avea în subsol un garaj pe trei niveluri cu 50 de
locuri de parcare pentru cadrele didactice ale universităţii. Întrucât ASE are acum
peste 22 mii de studenţi şi peste 830 de cadre didactice, crearea acestor spaţii
suplimentare va permite desfăşurarea activităţilor didactice în condiţii optime. În
completarea investiţiei, pentru dotarea construcţiei cu logistica necesară universitatea
intenţionează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul operaţional
competitivitate 2014 – 2020 (POC) Axa prioritară: 1. „Cercetare, dezvoltare
tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării
afacerilor”.
8. În data de 29 iulie ASE a organizat Conferința de lansare a Proiectului POSDRU/
189/2.1/G/155900 “Stagii de practică pentru o carieră în contabilitate și audit”.
Proiectul are drept obiectiv general formarea și dezvoltarea de competențe, abilități
practice și valori profesionale și etice esențiale formării studenților ASE ca
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profesioniști contabili, în vederea creșterii nivelului de inserție a acestora pe piața
forței de muncă.
9. În data de 30 iulie a avut loc o ședintă de lucru cu decani și directorii de
departamente privind întocmirea Statelor de funcțiuni pentru anul universitar 20152016.
10. ASE a câștigat, în calitate de beneficiar, 2 proiecte de burse doctorale cu finanțare
europeană nerambursabilă prin programul POSDRU, proiecte care au drept obiectiv
general „creșterea atractivității și motivației carierei de cercetare pentru doctoranzi și
îmbunătățirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de
doctorat".

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