MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Academia de Studii Economice din București
Piața Romană nr.6, sector 1, București, cod 010374, România
Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01. Fax +4021.319.18.99
www.ase.ro; rectorat@ase.

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR. 3 / MARTIE 2014

În data de 19 martie 2014 Senatul ASE a dezbătut și aprobat Raportul anual al
Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universității.
Mulțumesc membrilor CA și întregii comunități universitare pentru implicarea în îndeplinirea
obiectivelor manageriale pe care le-am propus și obținut în anul 2013. Ne propunem ca anul
2014 să aducă un plus de satisfacție profesională și personală membrilor comunității
academice a ASE, alături de bucuria și mulțumirea de a lucra împreună pentru universitatea
noastră.
Pe parcursul lunii martie CA s-a întâlnit în şedinţa ordinară din data de 05.03.2014.
1. Luni, 10 martie 2014, între orele 20.00 – 21.30, la televiziunea DIGI 24 a fost
difuzată live, din Aula Magna, prima ediție a emisiunilor campaniei Raport de țară College Tour, proiect de televiziune dedicat celor mai prestigioase universități din
Romania. ASE a fost partener în realizarea acestei emisiuni, la care au participat,
împreună cu invitatul emisiunii, prof. univ. dr. Mișu Negrițoiu, studenți și cadre
didactice din ASE. Au avut intervenții în direct despre ASE, oferta sa educațională,
avantajele competitive, alte informații de interes, prof. univ. dr. Pavel Năstase, prof.
univ. dr. Gabriela Țigu, prof. univ. dr. Dan Boboc, prof. univ. dr. Marius Profiroiu,
prof. univ. dr. Călin Vegheș, studenți din ASE. Emisiunea s-a încadrat în campania de
promovare a ASE, ca lider al învățământului economic superior din țară, pe piața
serviciilor universitare din România.
2. În același scop, al campaniei de promovare a ofertei ASE pentru admiterea la
licență și masterat, se circumscriu interviurile prof. univ. dr. Gabriela Țigu, prorector
de resort al ASE, la emisiunile de știri de la televiziunile Digi 24 (17.03), Realitatea
TV (18.03) și Prima TV (19.03).

3. TVR 2 a difuzat în data de 15 martie a.c. (12.00 – 13.00) emisiunea ORA REGELUI,
filmată și realizată integral în ASE, dedicată Palatului ASE. Emisiunea a contribuit la
promovarea imaginii unice a clădirii ASE, a istoriei sale ca parte a istoriei universității
noastre, a tradițiilor și continuității acestora. Emisiunea a inclus interviuri cu prof.
univ. dr. Pavel Năstase și prof. univ. dr. Robert Șova.
4. Joi, 27 martie 2014, ASE în parteneriat cu Eurogama Invest a organizat vernisajul în
Sala Cecilia Cuțescu Storck (clădirea Angelescu, et. 1 și 2) al Expoziției colective de
artă contemporană ADNOTĂRI III - PICTURĂ. Grupul NOIMA (școala
timișoreana a Maestrului Constantin Flondor) și invitații săi. Vernisajul s-a constituit
într-un veritabil eveniment cultural bucureștean. O galerie de artă și un astfel de
proiect cultural, care are deja o tradiție de șase ani, constituie un proiect unic în rândul
universităților din România.
5. În a doua jumătate a lunii martie, serviciul Marketing și Comunicare a demarat
pregătirea unei importante etape a campaniei sale de promovare a ofertei educaționale
pentru programul de licență, Săptămâna Porților Deschise, care va avea loc în
perioada 07 – 11 aprilie a.c. și va constitui un efort de echipă al CA, decanatelor,
studenților-voluntari. Se fac pregătiri și pentru participarea ASE, în aceeași perioadă,
(07 -11 aprilie, zilnic de la 10.00 la 17.00) cu un stand de promovare a ofertei sale la
Târgul educațional organizat de Sectorul 3 București pentru elevii colegiilor și
liceelor celui mai mare sector din capitală, urmând ca miercuri, 09 aprilie, să aibă o
prezentare în fața a 200 de elevi - candidați la ASE.
Cele mai importante Hotărâri ale CA din luna martie au fost:
HCA nr. 33/05.03.2014 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. 34/05.03.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare
a Raportului privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Academia de Studii
Economice din București, în anul 2013;
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HCA nr. 35/05.03.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare
a Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din

Academia de Studii

Economice din București, anul universitar 2012-2013;
HCA nr. 36/05.03.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE

a propunerii de

modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice
din Bucureşti;
HCA nr. 37/05.03.2014 cu privire la aprobarea Metodologei privind cazarea studenţilor în
cămin, în anul universitar 2014-2015;
HCA nr. 38/05.03.2014 cu privire la aprobarea Posturilor didactice scoase la concurs în
semestrul al II-lea, anul universitar 2013-2014;
HCA nr. 39/05.03.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare
a Protocolului cu Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice, Specializarea
Economie Agroalimentară şi a Mediului.

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