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Cu ocazia zilei de 1 martie, urez tuturor membrilor comunității ASE,
în special doamnelor și domnișoarelor, o primăvară frumoasă, cu multă
sănătate și impliniri!
Pe parcursul lunii februarie, CA s-a întâlnit în două şedinţe: 07 februarie (şedinţă
extraordinară) şi 26 februarie – şedinţă ordinară aferentă lunii februarie.
1. După cum am informat în Buletinul Informativ precedent, la sfârșitul lunii ianuarie și
începutul lui februarie au fost organizate, la Rectorat, discuţii cu decanii, prodecanii și
directorii departamentelor privind Raportul de activitate pe 2013.
2. A fost înființat Consiliul Academic al Programului MBA Româno-Canadian din
care fac parte: prof. univ. dr. Alexandra Horobeț, prof. univ. dr. Erika Marin, conf.
univ. dr. Adriana Agapie, conf. univ. dr. Radu Lupu și conf. univ. dr. Ionel Năftănăilă.
3. Conducerea universității noastre a lansat în luna februarie un concurs interior pentru
ocuparea postului de director executiv al programului MBA Romano-Canadian, care
urmeaza a se finaliza la începutul lunii martie.
4. Așa cum am prezentat în Buletinele Informative anterioare, ASE pregătește o nouă
strategie pentru perioada 2014-2020. Primul draft al acestei strategii a fost supus
dezbaterii publice în cadrul comunității noastre universitare și, pe baza observațiilor și
sugestiilor primite, o echipă formată din colegii noștri, specialiști în management
strategic, statistică și finanțe, lucrează la finalizarea acesteia. Pentru o fundamentare
cât mai obiectivă a strategiei, echipa a pregătit un chestionar, distribuit tuturor
cadrelor didactice, completat și predat în cursul acestei luni.

5. Întrucât CA dorește să cunoască gradul de satisfacție a salariaților universității
noastre pe perioada anului trecut, a fost lansat un chestionar online, care se adresează
cadrelor didactice și personalului administrativ și urmează a fi completat până la data
de 05 martie a.c. Rezultatele prelucrării acestuia vor fi aduse la cunoștința salariaților
ASE.

6. A avut loc o întâlnire de lucru a prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu probleme
de relații internaționale, cu decanii privind prezentarea ofertei de mobilități
ERASMUS pentru anul universitar 2014-2015 și a oportunităților de finanțare în
cadrul noului program ERASMUS +. La întâlnire a participat rectorul ASE.
7. Având în vedere câștigarea concursului de Director General Administrativ al ASE de
către dl. Dănuț Ghican și începutul activității sale, rectorul ASE a organizat în data de
25 februarie 2014 o primă întâlnire a acestuia cu personalul administrativ cu funcții de
conducere.
8. În data de 18 februarie a.c. la BNR a avut loc o dezbatere-eveniment cu prilejul
lansării lucrării prof. dr. ing. Nicolae Noica „Palatul Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale și personalități din domeniul construcțiilor”, la care au
luat cuvântul guvernatorul BNR, președintele Academiei Române, directorul general
al TVR, prorector ASE Robert Aurelian Șova. În sală a fost prezent un grup de 20 de
reprezentanți ai ASE.

9. Cu ocazia apariției lucrării, dedicată Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale
și Industriale, a fost realizată în ASE și va fi difuzată la TVR1 în data de 8 martie (ora
13.00) emisiunea ORA REGELUI (realizator Marilena Rotaru), care va oferi
telespectatorilor informații și imagini despre clădirea noastră de patrimoniu, despre
prezentul și viitorul ASE, alte materiale interesante.
10. ASE a fost invitată de televiziunea DIGI 24 să fie partener la prima ediție
a campaniei Raport de tara - College Tour, proiect de televiziune dedicat celor mai
prestigioase universitați din Romania. A fost demarată pregătirea documentării și
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realizării acestei emisiuni, care va fi difuzată live din Aula Magna a ASE luni,
10 martie a.c. între orele 20.00 – 22.00.

Cele mai importante Hotărâri ale CA din luna februarie au fost:
HCA 15/07.02.2014 cu privire la înaintarea cãtre Senatul ASE a propunerii de aprobare a
rezultatelor concursurilor didactice pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe
perioadă determinată.
HCA 16/07.02.2014 cu privire la înaintarea cãtre Senatul ASE a propunerii de aprobare a
componenței comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă
nedeterminată.
HCA 17/07.02.2014 cu privire la înaintarea cãtre Senatul ASE a propunerii de validare a
concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ.
HCA 23/07.02.2014 cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul
didactic auxiliar şi nedidactic.
HCA 24/26.02.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a
Titlului academic de „Doctor Honoris Causa” domnului Academician Prof. univ. dr. Florin
Gheorghe Filip, membru al Academiei Române.
HCA 25/26.02.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a
denumirii Facultății de Economie și Facultății de Comerț:
• Facultatea de Economie se va numi Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată;
• Facultatea de Comerț se va numi Facultatea de Business și Turism.
HCA 26/26.02.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucureşti, pentru
semestrul II al anului universitar 2013-2014.
HCA 27/26.02.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază
de bilanț la finele anului 2013.

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