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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 4/ Aprilie 2020 

 

LA MULTI ANI, ASE! 

 

La 6 aprilie 1913 a fost înfiinţată, prin Decretul Regal nr. 2978, Academia de Înalte Studii 

Comerciale şi Industriale (AISCI). Astfel a fost scris un moment de referință din istoria 

învățământului economic românesc, al cărui simbol este, din chiar momentul înființării sale, 

universitatea noastră. 

Cu ocazia împlinirii a 107 ani de existență, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și  

prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului Universitar, au transmis comunității 

universitare un Mesaj aniversar, apreciind că în aceste momente complexe pentru noi toți, 

comunitatea ASE este și va rămâne puternică și va continua să contribuie cu expertiza sa la 

identificarea soluțiilor optime pentru depășirea cu succes a tuturor provocărilor, prin potențialul 

său științific și profesional, prin dedicare, seriozitate și încredere. Mesajul integral adresat cadrelor 

didactice, studenților și personalului administrativ poate fi citit la  

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/MESAJ_ASE_107.pdf 

Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București a adresat, de asemenea, 

studenților și cadrelor didactice un mesaj cu ocazia Zilei Universității, care se află la 

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/Mesaj_ziua_ASE.pdf. 

Pagina de Facebook a ASE și site-ul instituțional au promovat, prin materiale și imagini specifice, 

importanța Zilei ASE, momente din istoria universității noastre, imnul ASE, mesaje de unitate și 

bucuria de a aparține comunității ASE. 

http://www.ase.ro/
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/MESAJ_ASE_107.pdf
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/Mesaj_ziua_ASE.pdf
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Lansarea Revistei ASEciti! 

De ziua ASE, a fost lansat primul număr al revistei ASEciti, editată de Uniunea Studenților 

Academiei de Studii Economice din București, printr-un număr de studenți entuziaști. Felicitări 

inițiatorilor și bun venit acestei reviste, căreia îi dorim să aibă viață lungă!  

https://fliphtml5.com/bookcase/lldkv?fbclid=IwAR1iGFBFx_YyAVD_nOHvw2wc7hLbl2jpMH

H8b19xzYOxdHbJxjowXIAijks 

 

 

 

Comunitatea ASE#ÎMPREUNĂ  

Trăim momente în care faptele vorbesc, în care #solidaritatea este necesară și poate face diferența 

dintre viață și moarte. În lupta cu inamicul perfid COVID-19, ASE a invitat membrii comunității 

https://www.facebook.com/Revista-ASEciti-101442718193603/?__tn__=kCH-R&eid=ARCWxS9ZFjbBOG5hmyVVmbgIENCiEbRMEjWgx6JAWIzn8oEjS5EMetFBQOCnUcfuJSb7UecHlTwh1s2t&hc_ref=ARRXX3QBRszEfm49L36EEk6YknJn50eVwGJcE8UKZuJwbOFZoZXzovPfeUa030V3wCE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDEBxqCqUb5Q7VtFuQkXAmuABDmTajhNyah8E3o2TepT668HtqefseQ491VAkCcJijhyCRD_xmE5EfuBdPWbA0odoOIaOz4GD_bPAXVLV9xQTdOP_BqMFNt7MdK8o9lpPcEYCXRfeBHX6CM0e_UIi9TksnJf8UCIEPYvqBCpeEEEiNp3G7DsOXy5e1Dpl-wWtSprhh7UQM_L958Ibf0tvZ67UG5V4G0v0rXS67awEaduFmKwmIq-55DcNtXvMu7nqMxEoZZN0SgwPLUZqGdxIKIoZKbCIr7iCRjM0VRNISSnJfGlLoMxST5Xv-ApS2L9FpPD-IrHUDnAtMzVgVhZtvbk6LCJdyy6x99xd9RJOyjIFXBdu5n_wfWiJda4FSJAqxV7OM3lNaTF65rIwxgwDq88nYSJY4yN-ACHFtSvtHN_l_3QdrfC9FekyR6GfBcGlMf4JqZssoKUpmtNSMFmppoWFAygCg858PgU7qaFwknjBa8bLcSKw
https://fliphtml5.com/bookcase/lldkv?fbclid=IwAR1iGFBFx_YyAVD_nOHvw2wc7hLbl2jpMHH8b19xzYOxdHbJxjowXIAijks
https://fliphtml5.com/bookcase/lldkv?fbclid=IwAR1iGFBFx_YyAVD_nOHvw2wc7hLbl2jpMHH8b19xzYOxdHbJxjowXIAijks
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritatea?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxiHS6V95vXyOG4GwnuEGeUTnaL3oUkPFHKs1wwYdTpoyLB0WCDhtxneyPwLn6SXxJU_opOCH3NZ4ME2ZL6-5mjJ5ZhH-Inis_udVqJeIyG3XOtQDNm0RuzCf9XmG_6CdUglW1It8rgP2GZYVTdn9BwHyPMnOSd29RqGNET1RPYNIgKCh__hzXG4jCjgOg-zUiiVvLKkiY_6xZHIVe9yQVhQejVHCI8VUpfOCgIFhvsukg5Tc7PleU8grDtnnNjvHFdE5qIqxcmREyM0OnZclohgBB4my_wiK4RdwtG9GitKiOx5HFHwlJxo8xRhZcHEry-RBUpDeiUndZT9Hom3SRPCu-lSAb2VL1JzGMQn_261y7o3HThEDSyGUuMLkurKolUVJnAjOAxoQF0yjuMuomJ4mnsR1asqe3uAplO0FrmJ0&__tn__=%2ANK-R
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sale să-și unească resursele de #empatie, #solidaritate și #omenie pentru a sprijini eforturile 

medicilor români printr-o donație de aparatură și echipamente, făcută spitalelor prin Fundația ASE.  

La finalul campaniei de donație, dorim să mulțumim pentru implicare și generozitate celor 263 de 

colegi și entități private, care au contribuit la strângerea sumei de 77.601 lei, și, în același timp, 

colegilor care au contribuit la achiziționarea obiectelor donate, lucru deloc simplu în condițiile 

date, precum și la transferul lor către destinatari! Cu ajutorul dumneavoastră, au fost achiziționate 

următoarele: 

 1 x Ventilator portabil pneumatic paraPAC 310 Plus. Moduri ventilație: manual, 

demand, CMV (SMMV), CMV (SMMV) cu PEEP, terapie oxigen și CPAP. 

Compatibil RMN. Conține mixer aer-oxigen (50% sau 100%). Alarme.  

Acesta a fost donat Spitalului Universitar din București, Secției ATI. 

 2 x Porți pentru dezinfecție pentru prevenirea transmiterii COVID-19 în spațiile 

publice sau private, donate Spitalului Județean Suceava 

 4000 Maști FPP2, donate Spitalului Județean Suceava. 

   

ASE vine cu soluții pentru criza Covid -19 

ASE a inițiat proiectul de cercetare intitulat „ReStartEconomia. Măsuri de combatere a 

efectului economic și social al COVID 19 în România”. Obiectivul principal al proiectului este 

de a găsi soluții pentru companiile și entitățile publice din România pentru a le ajuta să 

supraviețuiască situației actuale COVID 19 și pentru a sprijini autoritățile publice și companiile 

prin soluții și recomandări pentru a limita efectele economice și sociale ale COVID 19 și a evita o 

criză economică profundă.  

Mai mult, în urma unei analize integrate a experților din domeniul economic, vor fi transmise 

recomandări sub forma de măsuri guvernamentale, pentru a dezvolta politici publice îmbunătățite 

destinate situației economice actuale, pentru a sprijini mediul de afaceri și populația afectată de 

pandemia Covid-19, astfel încât numărul companiilor insolvente și a locurilor de muncă pierdute 

să fie redus la minimum posibil. 

Proiectul urmează să fie implementat de o echipă interdisciplinară, formată din cadre didactice, 

cercetători și doctoranzi din toate facultățile ASE, care vor realiza analize ce vizează două paliere: 

sectoarele economiei naționale și o dimensiune transversală. Pentru aceasta, vor fi utilizate 

rezultatele cercetărilor realizate în cadrul unui proiect instituţional implementat anul trecut de către 

https://www.facebook.com/hashtag/empatie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxiHS6V95vXyOG4GwnuEGeUTnaL3oUkPFHKs1wwYdTpoyLB0WCDhtxneyPwLn6SXxJU_opOCH3NZ4ME2ZL6-5mjJ5ZhH-Inis_udVqJeIyG3XOtQDNm0RuzCf9XmG_6CdUglW1It8rgP2GZYVTdn9BwHyPMnOSd29RqGNET1RPYNIgKCh__hzXG4jCjgOg-zUiiVvLKkiY_6xZHIVe9yQVhQejVHCI8VUpfOCgIFhvsukg5Tc7PleU8grDtnnNjvHFdE5qIqxcmREyM0OnZclohgBB4my_wiK4RdwtG9GitKiOx5HFHwlJxo8xRhZcHEry-RBUpDeiUndZT9Hom3SRPCu-lSAb2VL1JzGMQn_261y7o3HThEDSyGUuMLkurKolUVJnAjOAxoQF0yjuMuomJ4mnsR1asqe3uAplO0FrmJ0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxiHS6V95vXyOG4GwnuEGeUTnaL3oUkPFHKs1wwYdTpoyLB0WCDhtxneyPwLn6SXxJU_opOCH3NZ4ME2ZL6-5mjJ5ZhH-Inis_udVqJeIyG3XOtQDNm0RuzCf9XmG_6CdUglW1It8rgP2GZYVTdn9BwHyPMnOSd29RqGNET1RPYNIgKCh__hzXG4jCjgOg-zUiiVvLKkiY_6xZHIVe9yQVhQejVHCI8VUpfOCgIFhvsukg5Tc7PleU8grDtnnNjvHFdE5qIqxcmREyM0OnZclohgBB4my_wiK4RdwtG9GitKiOx5HFHwlJxo8xRhZcHEry-RBUpDeiUndZT9Hom3SRPCu-lSAb2VL1JzGMQn_261y7o3HThEDSyGUuMLkurKolUVJnAjOAxoQF0yjuMuomJ4mnsR1asqe3uAplO0FrmJ0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/omenie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxiHS6V95vXyOG4GwnuEGeUTnaL3oUkPFHKs1wwYdTpoyLB0WCDhtxneyPwLn6SXxJU_opOCH3NZ4ME2ZL6-5mjJ5ZhH-Inis_udVqJeIyG3XOtQDNm0RuzCf9XmG_6CdUglW1It8rgP2GZYVTdn9BwHyPMnOSd29RqGNET1RPYNIgKCh__hzXG4jCjgOg-zUiiVvLKkiY_6xZHIVe9yQVhQejVHCI8VUpfOCgIFhvsukg5Tc7PleU8grDtnnNjvHFdE5qIqxcmREyM0OnZclohgBB4my_wiK4RdwtG9GitKiOx5HFHwlJxo8xRhZcHEry-RBUpDeiUndZT9Hom3SRPCu-lSAb2VL1JzGMQn_261y7o3HThEDSyGUuMLkurKolUVJnAjOAxoQF0yjuMuomJ4mnsR1asqe3uAplO0FrmJ0&__tn__=%2ANK-R


4  CA ‒ Buletin informativ nr. 4/aprilie 2020 

universitatea noastră, obiectivul principal al acestui proiect fiind analiza evoluţiei economiei 

româneşti prin determinarea celor mai importanţi indicatori macroeconomici.  

 

Biblioteca ASE își continuă activitățile online 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 82/11.03.2020,  

nr. 109/26.03.2020 și nr. 123/08.04.2020, Direcția Bibliotecă asigură continuitatea 

activităților specifice destinate proceselor de informare, documentare, cercetare și 

studiu individual, prin intermediul tehnologiilor suport de informare și comunicare, serviciului 

de acces mobil la resurse electronice, sistemului informatic integrat de bibliotecă sau a altor soluții 

tehnice. 

 A fost extins accesul la literatura de specialitate prin BIBILIOTECA ONLINE! 

ASE și-a lansat  BIBLIOTECA ONLINE, care integrează o serie de publicații ale cadrelor 

sale didactice, apărute sub egida Editurii ASE. Colecția titlurilor de specialitate disponibile 

online include cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative în format electronic. 

Biblioteca online se accesează prin intermediul linkului (banner) disponibil pe 

homepage www.biblioteca.ase.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acces gratuit la platforma Bloomberg.com  - ASE beneficiază de acces gratuit la 

platforma specializată Bloomberg.com până la data de 31 iulie 2020. Portalul 

Bloomberg.com oferă acces la articole din zona economico-financiară, știri, date din piață, 

analize și prezentări video centralizate de  Businessweek și Bloomberg News  

(http://www.biblioteca.ase.ro/images/Bloombergcom.pdf). Înregistrarea se efectuează 

utilizând adresa de e-mail instituțională pe portalul: 

http://www.biblioteca.ase.ro/?fbclid=IwAR3tVIRr8Gir5Ae2L2GlkKpwGPGE_JD3aVr__Ge-H-Sc4VBVSdReMBQUnO0
http://www.biblioteca.ase.ro/images/Bloombergcom.pdf
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 https://www.bloomberg.com/subscriptions/1B6UtUQ68vOFex1/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASE continuă proiectul de consultanță gratuită firmelor afectate de criza coronavirus 

Și în luna aprilie, ASE, printr-un colectiv de specialiști, cadre didactice, coordonat de prof. univ. dr. 

Eduard Dinu, prodecan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, a continuat să acorde 

consultanță gratuită antreprenorilor români afectați de criza economică, provocată de pandemia de 

coronavirus. Reprezentanții mediului de afaceri pot beneficia de sfaturi de la profesioniști, grupul 

nostru de profesori, prin site-ul dedicat și adresa de e-mail consultanta.afaceri@ase.ro. 

 

Predicția evoluției cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV2 în România utilizând tehnici 

de clusterizare, rețele neuronale și modele ARIMA. 

O echipă de la  Departamentul de Statistică și Econometrie, formată din cadre didactice, masteranzi 

și studenți, a utilizat o baterie de modele econometrice - specifice disciplinelor predate - pentru a 

realiza predicții privind evoluția cazurilor de infectări cu virusul  

SARS-CoV2 și numărului de decese cauzate de acest virus în România, folosind datele 

disponibile la nivel național și internațional. Rezultatele preliminare obținute pot fi consultate la 

linkul https://github.com/danpele/Covid-19-

https://www.bloomberg.com/subscriptions/1B6UtUQ68vOFex1/
mailto:consultanta.afaceri@ase.ro
https://github.com/danpele/Covid-19-Romania?fbclid=IwAR34QXHCk9MzNDA9bJt44JTi6WfCeZsqns0vNw7mh5qfgHikEX_kPSIuBaM
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Romania?fbclid=IwAR34QXHCk9MzNDA9bJt44JTi6WfCeZsqns0vNw7mh5qfgHikEX_kPSIu

BaM  Pele, D.T. et al. 2020.  

Predicția evoluției cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV2 în România utilizând tehnici 

de clusterizare, rețele neuronale și modele ARIMA este un exercițiu de cercetare util, codul 

programelor și bazele de date fiind puse la dispoziția celor interesați, pentru a asigura deplina 

reproductibilitate a rezultatelor. 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă primul loc în România și locul 201-300 

în clasamentul „2020 Times Higher Education University Impact Rankings” 

Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă, pentru al doilea an consecutiv, în 

clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings, care reflectă impactul 

universităţii în societate conform obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. ASE se situează pe 

locul 201-300 în clasamentul general și pe primul loc în România, alături de Universitatea din 

București, în Ediția 2020 a acestui clasament.  

Dat publicității la 22 aprilie a.c., clasamentul reunește 766 universități evaluate din 85 de țări. 

Consorțiul Universitaria este reprezentat, de asemenea, de Universitatea Babeș Bolyai din Cluj 

Napoca şi de Universitatea Bucureşti. Detalii privind prezența universităților în acest clasament 

pot fi consultate pe site-ul:  

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by

/rank/ sort_order/asc/cols/undefined  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/danpele/Covid-19-Romania?fbclid=IwAR34QXHCk9MzNDA9bJt44JTi6WfCeZsqns0vNw7mh5qfgHikEX_kPSIuBaM
https://github.com/danpele/Covid-19-Romania?fbclid=IwAR34QXHCk9MzNDA9bJt44JTi6WfCeZsqns0vNw7mh5qfgHikEX_kPSIuBaM
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INFO COVID 19 PENTRU COMUNITATEA ASE – Decizii ale conducerii ASE 

 Hotărârea nr. 123 din 08.04.2020  privind Procedura de desfășurare a procesului didactic 

online poate fi citită aici: https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-123-08.04.2020-

Procedura-desfasurare-proces-didactic-online.pdf  

 Nota nr.  3021/15.04.2020 privind prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice 

prin utilizarea metodelor alternative de învățământ poate fi citită aici: 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Nota_prelungire_activitate_online.pdf 

 Procedura privind desfășurarea online a evaluării cunoștințelor studenților pentru 

semestrul al II-lea al anului universitar 2019/2020 poate fi citită aici: 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_

sem_II_2019-2020.PDF 

 Calendarul studentului poate fi consultat aici:  

 https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Calendarul_studentului.PDF 

 

Hotarârea CA nr. 147/30.04.2020 privind desfășurarea online a evaluării cunoștințelor 

studenților 

În data de 30 aprilie a.c., Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din 

București a emis, în baza Hotărârii nr. 147/30.04.2020, Procedura privind desfășurarea online 

a evaluării cunoștințelor studenților/cursanților pentru semestrul al II-lea al anului 

universitar 2019-2020. Prezenta procedură stabilește etapele, responsabilitățile și documentele 

necesare pentru desfășurarea procesului de evaluare semestrială a cunoștințelor desfășurate în 

cadrul ASE, pentru a asigura desfășurarea, în condiții optime și unitare, a procesului de evaluare 

semestrială online a studenților/cursanților în cadrul ASE. Procedura poate fi citită integral la  

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_sem_II

_2019-2020.PDF 

 

Echipa CCOC a continuat consilierea online 

În cursul lunii aprilie, echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră a acordat servicii de 

consiliere și sprijin personalizate studenților, cadrelor didactice și colegilor din ASE. In acest sens, 

au fost puse la dispoziție adresa consiliere@ase.ro și pagina de Facebook CCOC-ASE. Membrii 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-123-08.04.2020-Procedura-desfasurare-proces-didactic-online.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-123-08.04.2020-Procedura-desfasurare-proces-didactic-online.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-123-08.04.2020-Procedura-desfasurare-proces-didactic-online.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Nota_prelungire_activitate_online.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_sem_II_2019-2020.PDF
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_sem_II_2019-2020.PDF
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Calendarul_studentului.PDF
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_sem_II_2019-2020.PDF
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Procedura_desfasurare_online_evaluare_stud_sem_II_2019-2020.PDF
mailto:consiliere@ase.ro
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echipei  răspund tuturor mesajelor și stabilesc de comun acord cu cei interesați modul în care 

urmează să fie asigurată consilierea psihologică - online sau telefonic. 

 

Ședințe CA online 

 În data de 7 aprilie, a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: procedura privind desfășurarea și monitorizarea procesului didactic 

online desfășurat în perioada de suspendare a cursurilor (perioada de stare de urgență 

instituită pe durata pandemiei de Coronavirus); solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor 

CNATDCU pentru prof. univ. dr. Paul Pocatilu; solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor 

CNATDCU pentru prof. univ. dr. Razvan Zaharia; solicitarea de înscriere în cadrul 

comisiilor CNATDCU pentru conf. univ. dr. Camelia Delcea; solicitarea de înscriere în 

cadrul comisiilor CNATDCU pentru conf. univ. dr. Lădaru Georgiana Raluca. 

 În data de 16 apilie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: nota privind prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice în 

cadrul Academiei de Studii Economice din București prin utilizarea metodelor didactice 

alternative de învăţământ; nota de fundamentare nr. 526/14.04.2020, inițiată de Direcția 

Managementul Cercetării și Inovării, cu privire la oportunitatea realizării proiectului 

instituțional ”Restart România” și solicitarea unui sprijin de la Ministerul Educației și 

Cercetării din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale; nota de fundamentare pentru 

aprobarea devizului general cu compensare între capitole/subcapitole la obiectivul de 

investiții ”Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București – Spații de educație 

și cercetare ASE București, Piața Romană nr.7”; referatul privind reluarea procedurii de 

achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări, cu actualizarea 

documentației de atribuire prin posibilitatea acordării executantului unui avans de 15% din 

valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuție a lucrărilor, conform HG 

264/2003; modificarea Graficului Activităţilor pentru anul universitar 2019-2020 la 

programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu 

frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; modificarea Graficului Activităţilor pentru anul 

universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de masterat; modificarea 

Graficului Activităţilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii 
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universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ la distanţă; modificarea 

calendarului studentului pentru anul universitar 2019 – 2020; nota privind plata burselor 

pentru 17 studenți eligibili în sumă totală de 60.000 lei, pentru semestrul II, anul universitar 

2019 - 2020, conform art. 4, alin.3 din Metodologia privind acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență; acordarea 

concediului fără plată doamnei Dobrica Mariana, pentru perioada 14.04.2020 – 

30.04.2020; solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor CNATDCU pentru Conf. univ. dr. 

Andreea Claudia Șerban; solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor CNATDCU pentru 

Prof. univ. dr. Mirela Ionela Aceleanu; solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor 

CNATDCU pentru Prof. univ. dr. Mihai Orzan; solicitarea de înscriere în cadrul comisiilor 

CNATDCU pentru Prof. univ. dr. Marta-Christina Suciu; solicitarea de înscriere în cadrul 

comisiilor CNATDCU pentru Prof. univ. dr. Alexandra Horobet; solicitarea de înscriere în 

cadrul comisiilor CNATDCU pentru Prof.univ. dr. Marian Dârdală; solicitarea de înscriere 

în cadrul comisiilor CNATDCU pentru Prof.univ. dr. Petre Brezeanu; solicitarea de 

înscriere în cadrul comisiilor CNATDCU pentru Prof. univ. dr. Luminița Nicolescu; 

raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă cu privire la angajata Paiu Mirela; 

raportul Biroului Corpul de Control nr. 311/10.04.2020, cu privire la sesizările formulate 

de Stăncescu Mariana Vasilica și Stăncescu Dorin; propunerea privind suspendarea 

contractului de închiriere cu SC BLIND INVEST SRL; suspendarea de la plata chiriei 

aferentă contractului nr. 735/30.12.2016, pentru SC TOP WASH SERVICE SRL, pe 

perioada decretării stării de urgență. 

 În data de 22 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online în care a fost discutat și aprobat 

următorul punct: programarea derulării concursurilor didactice pentru posturile publicate 

în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 306/15.04.2020, semestrul al II-lea, anul universitar 

2019 – 2020. 

 În data de 23 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: procedura privind desfășurarea și monitorizarea procesului didactic 

online desfășurat în perioada de suspendare a cursurilor (perioada de stare de urgență 

instituită pe durata pandemiei de Coronavirus); modificarea calendarului studentului 

pentru anul universitar 2019 – 2020; modificarea Regulamentului privind activitatea 

didactică pentru studiile universitare de licență  pentru anul universitar  

2019 – 2020; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 
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universitare de masterat  pentru anul universitar 2019 – 2020; modificarea Regulamentului 

privind activitatea didactică pentru studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 

2019 – 2020; achitarea cotizației aferentă anului 2020, pentru Academia de Studii 

Economice din București, în cadrul Consiliului Național al Rectorilor.  

 În data de 30 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: procedura privind desfășurarea online a evaluării 

cunoștințelor studenţilor/cursanţilor pentru semestrul al II-lea al anului universitar  

2019-2020; programarea desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea posturilor de 

asistent universitar pe perioadă determinată semestrul al II-lea, anul universitar  

2019 – 2020; modificarea calendarului studentului pentru anul universitar 2019 – 2020; 

evaluarea cadrelor didactice în luna aprilie 2020; diverse. 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 
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