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ASE a obținut calificativul „Grad de încredere ridicat” în urma evaluării ARACIS
În ziua de 19 decembrie a.c., în cadrul Ședinței Senatului universitar al ASE, Președintele
ARACIS, prof. univ. dr. Iordan Petrescu, a înmânat Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, certificatul conform căruia Academia de Studii Economice din București a obținut
calificativul „Grad de încredere ridicat” pentru următorii 5 ani, în urma evaluării
instituționale de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
Președintele ARACIS a exprimat aprecierea pentru rezultatele foarte bune care poziționează
ASE în fruntea celor mai bune universități din țară în domeniul științelor sociale. Felicitări
întregii noastre comunități universitare pentru contribuția la acest rezultat onorant!

Seminar de cercetare
Facultatea CIG a organizat pe data de 4 decembrie 2018 seminarul de cercetare cu tema
„Peat, ethics and hypocrisy: a case study on quantification and financial environmental
information” susţinut de Prof. Matias Laine, University of Tampere, Finlanda. La seminar au
participat cadre didactice şi doctoranzi interesaţi de cercetări în sfera contabilităţii de mediu şi
responsabilităţii sociale.
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Proiectul „România Educată: viziunea și strategia de dezvoltare a educației pentru 2030”
Pe 5 decembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Palatul
Cotroceni la evenimentul de lansare în dezbatere publică a rezultatelor Proiectului „România
Educată: viziunea și strategia de dezvoltare a educației pentru 2030”. Este vorba despre un
proiect naţional iniţiat de Preşedintele României, care constituie cea mai amplă şi de durată
consultare publică desfăşurată până acum în domeniul politicilor publice din sfera
învățământului. Academia de Studii Economice din Bucureşti este unul dintre partenerii
implicaţi în acest proiect în Grupul de lucru pentru „Autonomie, calitate și internaționalizare în
învățământul superior”
Conferința semestrială a studenților
În data de 5 decembrie a.c., în Aula Magna a avut loc Conferința semestrială a studenților, la
care au participat membri ai conducerii ASE, cadre didactice și reprezentanți ai structurilor
administrative ale ASE, numeroși studenți. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele
probleme de natură academică și socială ale studenților și au fost analizate propunerile şi
recomandările celor prezenţi pentru optimizarea activităţii în favoarea studenților ASE, a
obținerii unor performanțe cât mai bune de către aceștia în procesul pregătirii profesionale.
Membrii Biroului Consiliului de Administraţie al ASE au discutat cu partenerii lor de dialog
aspecte legate de procesul de învăţământ, practica de specialitate, examenul de finalizare a
studiilor, facilităţi studenţeşti, burse, tabere, cămine și diverse probleme tehnico-administrative
și au luat o serie de decizii, pe loc, pentru optimizarea unor aspecte sesizate de către studenți.
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Acad. prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera – DHC al ASE
Pe 6 decembrie a.c., a avut loc Ședința festivă a Senatului universitar al ASE, prilejuită de
decernarea Titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” domnului președinte, academician
prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera. Conferirea acestui titlu reprezintă recunoașterea
valorii profesionale, academice, a prestigiului științific al domnului academician prof. univ. dr.
docent Cristian Ioan D. Hera, precum și a unei cariere profesionale dedicate cercetării și
studiilor avansate în domeniul științelor agricole și aplicării acestor cunoștințe în sprijinul
întregii societăți. Decernarea titlului a avut loc în cadrul unei ceremonii emoționante la care au
participat Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, numeroși invitați de la Academia Română
și din alte instituții și organizații, reprezentanți ai comunității universitare din ASE.

Lansare de carte în ASE
În data de 6 decembrie a.c., în Aula Magna a Palatului ASE a avut loc lansarea cărții
„Probleme de politică agrară. Puncte de vedere”, coordonatori: prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Gabriel Popescu, director al Departamentului de
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Economie Agroalimentară și a Mediului. Evenimentul a avut loc în prezența domnului
președinte, acad. prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera și a numeroși invitați.

Prezența ASE la Forumul economic franco-român
Pe data de 6 decembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații
internaționale, a participat la Forumul economic franco-român, organizat la Paris de
Ministerul Economiei și Finanțelor din Franța. Forumul a avut drept scop dezbaterea
strategiilor și priorităților de cooperare economică bilaterală.

Expoziție de artă în ASE
Începând cu luna decembrie a.c., Palatul ASE găzduiește în cadrul galeriei de artă
contemporană „Cecilia Cuțescu Strock” expoziția „Vedenii însemnate”, cu lucrări ale
artistului Vasile Pop Negreșteanu, pictor, sculptor, grafician. Expoziția poate fi vizitată la
etajele 1 și 2 din clădirea Ion N. Angelescu.
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Prof. univ. dr. Dinu Marin – DHC al Universității de Vest din Timișoara
În data de 7 decembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, membru în Comisia
de Laudatio, a participat la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr.
Dinu Marin de la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată din ASE. Evenimentul a avut
loc în cadrul Ședinței festive a Senatului universitar al Universității de Vest din Timișoara, titlul
fiind oferit pentru activitatea și realizările de excepție ale prof. univ. dr. Dinu Marin în analiza
fenomenelor economice reale și pentru calitatea științifică a lucrărilor sale.
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, la dezbaterile „Academica BNR”
În zilele de 7 și 8 decembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la o
nouă sesiune de lucru în cadrul proiectului „Academica BNR”. La întâlnire, desfășurată la
Centrul de perfecționare profesională și activități sociale al BNR de la Sinaia, reprezentanții
Băncii Naționale a României, membrii Consiliului Național al Rectorilor, alți invitați au
dezbătut teme de actualitate ale comunicării și interacțiunii dintre mediul economic și cel al
învățământului universitar. Sesiunea de iarnă a acestui proiect și-a propus consolidarea
dialogului dintre banca centrală, mediul economic instituțional și comunitatea academică,
având ca principal obiectiv o mai bună înţelegere din partea publicului a proceselor economicofinanciare. Proiectul se adresează mediului academic – cadre didactice și doctoranzi - în calitate
de formator al unei noi generaţii de specialişti în economie, dar şi al viitorilor lideri ai
României.

Concurs de contabilitate pentru elevi
În data de 7 decembrie 2018, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat,
împreună cu CBC GEO Consulting S.R.L., cea de a patra ediție a Concursului de
contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic. La concurs au participat 83 de elevi din
clasele a XII-a de la Colegiile Economice „Virgil Madgearu” și „Hermes” și Liceul Tehnologic
„Mircea Vulcănescu”. Pe baza rezultatelor obținute la proba scrisă, opt elevi au primit premii
de la sponsori. Organizarea concursului a fost popularizată online prin intermediul site-ului
facultății și pe rețelele de socializare, prin intermediul paginii de facebook a facultății. S-au
stabilit, de asemenea, contacte cu profesorii și conducerea liceelor participante. După concurs,
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elevii, ghidaţi de conducerea facultății și de studenţi-voluntari, au vizitat puncte de interes ale
unei viitoare vieţi de student la ASE: biblioteca, amfiteatre, laboratoare de informatică și Aula
Magna.

Prima Gală de Iarnă a Centrului de Excelență în Comerț Exterior
În ziua de 10 decembrie a.c., a avut loc prima Gală de Iarnă a Centrului de Excelență în
Comerț Exterior al Academiei de Studii Economice din București, dedicată producătorilor
și mediului de afaceri românesc și recunoașterii activității unor exportatori români de marcă.
În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al ASE și președinte al
Centrului, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, co-președinte al Centrului și prorector pentru relații
cu mediul economico-social și viața studențească, și dr. Adrian Marius Dobre, co-președinte al
Centrului, au acordat tilul de „Ambasador Onorific al Comerțului Exterior Românesc” unor
antreprenori renumiți pe plan internațional, șapte „Premii pentru internaționalizare” unor
companii românești aflate la început de drum și două diplome de voluntariat studenților
implicați în buna desfășurare a activităților Centrului. Premiile au fost oferite de Centrul de
Excelență în Comerț Exterior al ASE, BCR și Mastercard.
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Rectorul ASE a participat la Ședința Comisiei de fundamentare a Planului naţional de
adoptare a monedei euro
În data de 11 decembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
ședința Comisiei de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, eveniment
desfășurat la Palatul Victoria. În cadrul acestei reuniuni au fost dezbătute proiectele finale ale
documentelor ce vor sta la baza pregătirii trecerii la moneda unică europeană. De asemenea, a
fost subliniată necesitatea creșterii competitivității economice a țării noastre și pregătirea
intrării României în mecanismul european al ratelor de schimb în vederea aderării la zona euro.
Visiting professor la facultatea CIG
Domnul prof. Octavian Ionescu de la Norwich Business School, Marea Britanie, este visiting
professor al facultăţii CIG în acest semestru în cadrul programului de masterat Accounting,
audit and management information systems (CAIG engleză). Dânsul vizitează pentru al
doilea an consecutiv ASE, ca urmare a feedback-ului pozitiv al prezenței sale din anul
precedent. Dl. profesor Ioneascu a desfășurat, în perioada 10-21 decembrie a.c., activităţi de
predare la disciplina Advanced IFRS financial accounting. Invitarea sa ca visiting professor se
încadrează în strategia facultăţii de internaţionalizare şi de consolidare a programelor cu
predare în limba engleză.

Participarea ASE la sărbătorirea a 200 de ani de la înființarea Universității Tehnice de
Construcții București
În data de 12 decembrie a.c., prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prorector pentru activitatea
didactică, a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 200 de ani de la
înființarea Universității Tehnice de Construcții București. Cu această ocazie, domnia sa a
felicitat întreaga comunitate academică a acestei universități, oferind din partea conducerii
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ASE un mesaj și o plachetă aniversară, în semn de apreciere pentru rezultatele deosebite
obținute de-a lungul timpului de cadrele didactice, studenții și absolvenții UTCB.
Delegație ASE prezentă la conferința științifică internațională de la Belgrad
În zilele de 13 și 14 decembrie a.c., un grup de cadre didactice de la ASE, condus de prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rector, a participat la Belgrad la Conferința științifică internațională
intitulată „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of
Serbia strategic goals realization withinthe Danube region”, organizată de Institutul de
Economie Agrară din Belgrad în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București,
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, începând cu anul 2005.
În cadrul conferinței, membrii delegației ASE au abordat teme legate de oportunitățile pe care
le oferă învățământul superior agricol și economic tinerei generații, aspecte ale politicii de
dezvoltare a mediului rural românesc, rolul piețelor în dezvoltarea cercetării agricole, altele.

Vizita la ASE a elevilor Colegiului economic „Virgil Madgearu” din Târgu Jiu
În data de 15 decembrie a.c., un grup de 100 de elevi de clasa a 12-a de la Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” din Târgu Jiu, însoțiți de cadre didactice, au vizitat Academia de Studii
Economice din București, unde elevii interesați să devină studenți ai universității noastre au fost
informați despre oferta educațională a facultăților ASE, programele de studii, facilități
studențești și oportunități de carieră. Elevii au vizitat puncte de interes ale clădirilor ASE: Aula
Magna, amfiteatre, săli de lectură, săli de sport etc.
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Cursuri periodice de prim ajutor în ASE
În data de 15 decembrie a.c., s-a desfăşurat prima serie din acest an universitar de cursuri
periodice de Prim ajutor de bază, adresate întregii comunități universitare a ASE București –
profesori, studenți, personal didactic auxiliar și administrativ. Cursurile au fost organizate
împreună cu Fundația pentru SMURD, în cadrul Proiectului „Academia SpEranței –
Voluntariat din Iubire pentru Viață”.

Semnarea Acordului de parteneriat între ASE și Camera de Comerț și Industrie
România-Israel
Pe 17 decembrie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și Președintele Camerei de
Comerț și Industrie România-Israel, domnul Călin Mihai Coșar, au semnat un
Acord

de

parteneriat

între

cele

două

instituții.

Evenimentul

a

avut

loc

în

prezența Ambasadorului Israelului în România, Excelenţa Sa, doamna Tamar Samash. În baza
acestui acord se vor realiza studii de cercetare în parteneriat și vor fi susținute activități
științifice din cadrul ASE, prin participarea specialiștilor Camerei de Comerț și Industrie
România-Israel la cursuri și conferințe organizate de universitatea noastră. De asemenea,
studenții ASE pot beneficia de practică și de burse private, în funcție de programele interne ale
Camerei de Comerț și Industrie România-Israel. În cadrul întâlnirii, a fost prezentată o analiză a
relațiilor comerciale dintre România și Israel și s-a stabilit o strategie comună de lucru,
identificându-se oportunitățile de dezvoltare reciprocă.
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Rectorul ASE și Președintele Senatului ASE - Cetățeni de Onoare ai Capitalei
În ziua de 18 decembrie a.c., în cadrul unei festivități care a avut loc la Teatrul Odeon,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele
Senatului universitar al ASE, au primit titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului
București”. Această decernare vine în urma Hotărârii Consiliului General al Municipiului
București din luna aprilie, anunțul de decernare fiind făcut de doamna Primar General Gabriela
Firea în cadrul Ședinței festive a Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din
București, cu ocazia împlinirii a 105 ani de la înființarea instituției. Titlul a fost acordat în semn
de recunoaștere a contribuției la domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei.
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Rectorul ASE, membru asociat al ASAS
Începând cu data de 20 decembrie 2018, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, este
membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti",
secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală, ca urmare a votului Adunării Generale a
ASAS. Criteriul de admitere în ASAS îl constituie caracterul de excelenţă a contribuţiei
candidatului în domeniul ştiinţelor agricole, materializat prin impactul rezultatelor activităţii
cercetării ştiinţifice proprii asupra domeniului agricol, originalitatea contribuţiilor, caracterul de
noutate în cercetare, creaţie şi reputaţie naţională/internaţională a candidatului respectiv.
Acordarea drepturilor salariale conform Legii nr. 85/2016
Consiliul de Administrație a depus toate diligențele pentru a plăti, din venituri proprii ale
universității, tranșa a III-a în procent de 25% din suma totală conform „Legii nr.85/2016
privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat
pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011”. Suma urmează să fie recuperată de la
Ministerul Educației Naționale. Pe data de 14 dec. a.c., beneficiarii acestei prevederi legale au
primit sumele aferente acestei tranșe. Până în prezent, ASE a plătit tranșa I în procent de 5% și
tranșa a II-a în procent de 10%, iar în decembrie a.c. s-a plătit tranșa a III-a în procent de 25%.
Pentru viitor, în măsura posibilităților legale și a disponibilităților bănești, urmează să fie plătite
tranșa a IV-a, în procent de 25%, și tranșa a V-a, în procent de 35%.
Întâlnire ASE - DSU
În data de 20 decembrie a.c., a avut loc la ASE întâlnirea dintre dr. Raed Arafat, reprezentanții
Departamentul pentru Situații de Urgență și partenerii din proiectul intitulat „Academia
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SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”, derulat de doi ani în parteneriat cu ASE și
societatea civilă. La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ.
dr. Virginia Mărăcine, coordonator din partea ASE al proiectului „Academia SpEranței –
Voluntariat din Iubire pentru Viață”, membri activi ai celor două entități.
Pe parcursul întâlnirii s-au făcut un bilanț al activităților comune, derulate până în prezent,
identificându-se acțiuni viitoare de eficientizare a modului de acțiune la dezastre. De asemenea,
s-au semnat două noi protocole de colaborare, cu Asociația Reducerii Riscurilor Seismice și
Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Chimicale din România, ce aduc plus valoare
sistemului de intervenție prin expertiza lor în domeniile de adresabilitate.

Lansare la INS
Cu prilejul Centenarului a fost lansat, în data de 21 decembrie, în cadrul unei conferințe de
presă la sediul Institutului Național de Statistică, volumul „România, un secol de istorie: date
statistice”, care constituie o imagine a evoluției statului român din perspectivă statistică pentru
toate ramurile economiei naționale. Capitolul al 7-lea al acestei impresionante lucrări, cu titlul
"Agricultura, silvicultura și mediul înconjurator", este redactat de un colectiv de cadre
didactice de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din ASE, coordonat de
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Cadre didactice din ASE se regăsesc, ca autori, și
la alte capitole ale volumului. Felicitări tuturor pentru contribuția la această carte importantă
pentru țara noastră!
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ASE - cea mai bună universitate economică din România în revista `The Global Research`
În numărul revistei „The Global Research” pe luna decembrie a.c., intitulat „A century of great
Romania”, a apărut un articol despre Academia de Studii Economice din București ca lider în
învățământul superior economic și de administrație publică din România. Articolul conține o
prezentare generală a universității și a oportunităților de pregătire de specialitate pe care ASE o
oferă studenților săi români și străini în vederea inserției pe piața muncii pe plan național și
internațional.

Sărbători de iarnă în ASE
Apropierea sărbătorilor de iarnă reprezintă un bun prilej de a deveni mai buni, mai darnici și de
a-i ajuta pe semenii noștri aflați în situații dificile. Astfel, pe parcursul lunii decembrie a.c. în
ASE au fost desfășurate câteva activități care să aducă bucurie atât comunității academice, cât
și copiilor defavorizați.
Academia SpEranței a organizat o serie de acțiuni caritabile, astfel, pe 4 decembrie a.c. un târg
de dulciuri și produse handmade realizate de studenți pentru a strânge bani, care au fost donați
unor cauze umanitare, iar pe 12 decembrie un spectacol de Stand-Up Comedy pentru a-i
înveseli pe spectatori în perioada sărbătorilor. De asemenea, echipa Academiei SpEranței a
organizat pe 8 decembrie un campionat de baschet, desfășurat în sala de sport Cihoschi a ASE,
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și un campionat de fotbal, desfășurat în cadrul Complexului Agronomie – modalități de a
combina relaxarea alături de prieteni cu oportunitatea de a face o faptă bună printr-o competiție
caritabilă.
Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) a organizat o
acțiune caritabilă, constând în strângerea de jucării, hăinuțe, rechizite, dulciuri neperisabile și
donarea acestora unor copii care au nevoie de atenție specială pentru ca și ei să simtă magia
sărbătorilor. Donațiile au fost primite la standurile amplasate în Clădirea „Mihai Eminescu” și
în Clădirea „Mihail Moxa”, în perioada 10-20 decembrie a.c.
Consiliul de Administrație al ASE a oferit membrilor comunității academice un concert de
colinde intitulat „Vin sărbătorile”, desfășurat pe 19 decembrie a.c. în Aula Magna. Au încântat
audiența cu răsunetul tradiționalelor colinde Corul ASE (dirijor: prof. Valentin Țuca), Corul de
copii de la școala gimnazială „Tudor Arghezi” și Corul Buna Vestire din Onești, Bacău (dirijor:
Ionuț Munte).
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, toți copiii angajaților Academiei de Studii Economice din
București în vârstă de până la 16 ani au primit pachete de Crăciun, oferite de parteneri ai
universității din mediul socio-economic.
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Ședințe CA
• În data de 6 decembrie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia a fost supusă
dezbaterii și aprobării programarea derulării concursurilor didactice pentru posturile
publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1359/05.12.2018, semestrul I, anul
universitar 2018 – 2019.
• În data de 11 decembrie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost supuse
dezbaterii și aprobării următoarele puncte: aprobarea rezultatelor finale pentru
admiterea la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea specială noiembrie
2018; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2019-2020;
aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020; aprobarea
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele
de studii universitare de doctorat, anul universitar 2019-2020; aprobarea modificării
Metodologiei privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare
și dezvoltare profesională continuă; aprobarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare
psihopedagogică; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică; aprobarea
Regulamentului instituțional de doctorat; aprobarea modificărilor Regulamentului
pentru activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică; aprobarea
Regulamentului

privind

activitatea didactică în cadrul programelor de formare

psihopedagogică; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru
centrul lD-lFR (învățământ la distanță - învățământ cu frecvență redusă); aprobarea
Metodologiei de promovare prin examen pe posturile didactice vacante de lector
universitar, conferențiar universitar și profesor universitar din cadrul Academiei de
Studii Economice din București, începând cu anul universitar 2019-2020; aprobarea
modificării Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți;
aprobarea ofertei școlilor de vară pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea
programului operațional pentru anul 2019; aprobarea acordării salariilor diferențiate
membrilor CA; aprobarea acordării salariilor diferențiate cadrelor didactice care
desfășoară activități administrative; aprobarea rapoartelor cu privire la analiza și
evaluarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;
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aprobarea transformării postului vacant de secretar studii medii în secretar studii
superioare - Facultatea de Relații Economice Internaționale; aprobarea scoaterii la
concurs a unui post vacant de secretar studii superioare - Facultatea de Relații
Economice Internaționale; aprobarea asumării instituționale a unor sume din cadrul
unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile; aprobarea dreptului de a
deveni titular în cadrul Școlii doctorale de Contabilitate pentru doamna Ștefănescu
Aurelia; aprobarea corecțiilor pentru statele de funcții ale departamentelor didactice,
pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea înmatriculării de studenți CPV și bursieri
ai statului român; încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat cu Université
du Québec à Montréal (UQAM); aprobarea hotărârii privind utilizarea siglei ASE și a
siglelor facultăților ASE; aprobarea modificării Metodologiei de organizare și
desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel
I și II (cu frecvență și postuniversitar) la DPPD.
• În data de 20 decembrie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia a fost
supusă dezbaterii și aprobării acordarea salariilor diferențiate pentru personalul didactic
auxiliar și nedidactic.

Dragi membri ai comunității universitare,
Vă doresc ca Anul 2019 să vă aducă sănătate, bucurie, iubire și armonie împreună cu cei
dragi!
Urez universității noastre un an al succesului obținut prin bucuria de a performa împreună!
La Mulți Ani!

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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