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1. În data de 3 decembrie Salonul Florentin al Castelului Peleş a găzduit ceremonia
acordării primelor bursele de studii "Regele Carol I" şi "Regina Elisabeta",
destinate studenților ASE cu foarte bune rezultate profesionale. Câştigătoarele acestei
ediții sunt studentele Ciupercă Laura Iulia (Facultatea de Business şi Turism, anul III)
şi Gora Ana Alexandra (Facultatea de Management, anul III). La această ceremonie au
participat și membrii din Consiliul de Administrație al ASE, iar certificatele de atestare
a burselor au fost înmânate de Alteţa Sa Regală Principele Radu.
2. În data de 4 decembrie, Ambasada Marii Britanii la București şi ASE au inaugurat
oraşul imaginar BurEUcratia în prezenţa domnului Ambasador Paul Brummel, a
Vice-ambasadorului Adam Sambrook, a doamnei Angela Filote, şefa Reprezentanţei
Comisiei Europene în Romania, a altor invitați. Montat la etajul I al clădirii Ion
Angelescu, Labirintul BurEUcrația este o instalație 3D, care ilustrează hățișurile
birocrației excesive la nivelul Uniunii Europene și impactul acesteia asupra firmelor
din UE, în mod special asupra celor mici și mijlocii (IMM-uri). Labirintul prezintă o
serie de studii de caz construite pe baza raportului britanic ‘Cut EU red tape’ care
propune partenerilor europeni simplificarea reglementărilor UE cu scopul de a
încuraja competitivitatea, prosperitatea și inovația.
3. În data de 8 decembrie a avut loc evenimentul Provocările Parteneriatului
Transatlantic de Comerţ şi Investiţii (TTIP) - Unde se poziţionează România?,
organizat prin amabilitatea Konrad Adenauer Stiftung, cea mai mare fundaţie politică
germană, şi a Centrului Wilfried Martens, think tank-ul Partidului Popular European
(cel mai mare grup politic la nivel european). Evenimentul s-a individualizat în cadrul
celor similare organizate atât în România, cât şi la nivel european, prin participarea
unor oficiali şi analişti europeni şi americani.

4. În data de 9 decembrie a avut loc întâlnirea semestrială a conducerii universităţii
cu reprezentanţii studenţilor. În cadrul acesteia au fost prezentate de către studenți
probleme legate de procesul de învăţământ, facilităţi studenţeşti şi alte diverse aspecte
tehnico-administrative. Pentru soluționarea unora dintre acestea au fost luate măsuri
pe loc, altele au constituit obiectul analizei în vederea remedierii în cadrul Ședinței
extraordinare a CA din 17 decembrie.
5. În data de 9 decembrie AMA România şi Facultatea de Marketing au oferit
comunității noastre universitare un Concert extraordinar de colinde - Canticum
Bucharest & Răzvan Rados.
6. În data de 10 decembrie ASEAM în parteneriat cu Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului au organizat evenimentul: "Cariere de succes în
agribusiness", cu participarea unor invitaţi de seamă din mediul academic şi mediul
de afaceri.
7. În data de 10 decembrie a avut loc ședinţa comună a Consiliului de Administraţie şi
a Consiliului Consultativ al ASE cu tema principală "Formarea continuă în
domeniul economic şi în mod special în domeniul ospitalităţii". Alegerea acestei
teme este importantă pentru că ASE a înfiinţat în 2015 Şcoala postuniversitară numită
"Institutul regal pentru managementul ospitalităţii", împreună cu Ecole Hoteliere de
Lausanne şi în parteneriat cu Casa Regală a României, şcoala aflată în subordinea
Facultăţii de Business şi Turism.
8. În data de 14 decembrie a avut loc Conferinţa de închidere şi de prezentare a
rezultatelor proiectului: "Sprijin pentru doctoranzi în domeniul știinţelor
economice", POSDRU/187/1.5/S/155656/
9. În zilele de 14 şi 15 decembrie Biroul Consiliului de Administraţie a organizat
întâlnirile de lucru pe facultăţi, cu membrii comunităţii universitare, având ca
tema bunul mers al universităţii. Concluziile discuțiilor și unele măsuri ce se impun
pentru remedierea disfuncționalităților semnalate au constituit puncte pe ordinea de zi
a Ședinței extraordinare a CA din 17 decembrie, convocată în acest scop. În data de 17
decembrie a avut loc o întâlnire a conducerii ASE cu personalul administrative.
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10. În data de 15 decembrie, la invitația Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
Valori, cunoscutul designer vestimentar Alexandru Ciucu a ţinut în ASE Conferinţa
cu tema: Business or Casual - un eveniment dedicat vestimentaţiei de calitate, o şansă
pentru cei interesați de a afla secrete ale rigorilor ținutei de afaceri.
11. În data de 16 decembrie a fost organizată tradiționala Serbare de sfârșit de an pentru
copiii angajaților ASE. Au primit pachete de Crăciun, din partea universității, toți
copiii personalului didactic și nedidactic al ASE.
12. În data de 16 decembrie a avut loc Conferinţa de închidere a proiectului
POSDRU/189/2.1/G/155900 "Stagii de practică pentru o carieră în contabilitate şi
audit".
13. Având în vedere faptul că, în urma discuțiilor conducerii universității cu facultățile și
personalul administrativ s-au desprins o serie de măsuri, care necesitau dezbatere si
decizii în CA, în data de 17 decembrie a avut loc Ședința extraordinară a CA cu
următoarea ordine de zi: completarea ofertei educaționale pentru anul universitar
2015-2016 la programele de studii universitare de masterat; acordarea salariului
diferențiat pentru angajații ASE care au obținut titlul de doctor după 2010; discuții
privind creșterea salariilor; propunere privind susținerea examenelor la începutul
sesiunii din semestrul I pentru studenții care pleacă prin programul ERASMUS în
semestrul al II-lea, diverse probleme curente.
14. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă a fost inaugurată, în data de 17 decembrie, Grădina
Ciberneticii, situată în spatele Clădirii Madgearu, care va fi un spațiu de relaxare
pentru toți membrii comunității universitare. Grădina a fost amenajată cu sprijinul
Fundației ASE. Accesul în grădină se face prin subsolul clădirii de la Cibernetică și vă
invit pe toți să o vizitați, pentru că nici nu știți ce pierdeți.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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