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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 5/ mai 2020 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la ședința CNR 

În data de 6 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la ședința comună 

a Consiliului Național al Rectorilor cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, 

Sindicatului Alma Mater și asociațiilor studențești, în care s-a stabilit cadrul de lucru pentru 

derularea activităților în sistemul universitar românesc în contextul pandemiei COVID-19. 

În urma dezbaterilor a fost propusă, în baza autonomiei universitare, organizarea în sistem online 

a examenelor de finalizare a semestrului, anului și a studiilor universitare.  

Ministerul Educației și Cercetării a acordat universităților românești accesul la Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru a facilita procesul de admitere în sistem 

online în instituțiile de învățământ superior. De asemenea, fiecare universitate va asigura sprijinul 

necesar atât studenților, cât și cadrelor didactice, pentru a facilita procesul de predare și evaluare 

online.  

 

Interviu acordat de prof. univ. dr. Nicolae Istudor în "Ziarul Financiar" 

În data de 8 mai a.c., în ajunul Zilei Europei, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a 

acordat un interviu Ziarului Financiar. În cadrul discuției, au fost abordate aspecte legate de 

măsurile necesare pentru revigorarea economiei, dintre care cele mai importante, în viziunea 

domniei sale sunt: reindustrializarea României ; utilizarea eficientă a potențialului din domeniile 

agricultură și turism ; dezvoltarea infrastructurii și rolul Uniunii Europene de susținere și de 

consolidare a statelor membre, prin continuarea politicilor de coeziune.  Interviul integral poate fi 

citit aici: https://www.zf.ro/eveniment/la-multi-ani-europa-cum-sta-romania-in-ue-dupa-13-ani-

de-la-aderare-19119941 

http://www.ase.ro/
https://www.zf.ro/eveniment/la-multi-ani-europa-cum-sta-romania-in-ue-dupa-13-ani-de-la-aderare-19119941
https://www.zf.ro/eveniment/la-multi-ani-europa-cum-sta-romania-in-ue-dupa-13-ani-de-la-aderare-19119941
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Interviurile Rectorului ASE la Digi 24, București FM și Europa FM 

În luna mai, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat interviuri la TV Digi 24,  

Radio București FM și Europa FM, în care a prezentat o serie de aspecte importante pentru buna 

funcționare a un iversității noastre, cum ar fi : noile condiții de desfășurare, exlusiv online, a 

exemenelor de semestru, precum și a  procesului de admitere la programele de licență, masterat și 

doctorat; prezentarea ofertei universitare și înființarea Facultății de Drept în cadrul ASE. 

 

  

ASE#SOLIDARITATE#IMPLICARE 

În data de 7 mai a.c., prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, coordonatorul Proiectului Academia 

SpEranței și lect. univ. dr. Cristian Teodor, președintele Fundației ASE, au predat la  

UPU-SMURD a Spitalului Universitar de Urgență din București VENTILATORUL 

achiziționat în urma campaniei de donații la nivelul comunității noastre universitare.  

Dr. Silvia Nica - Medic Șef UPU-SMURD al SUUB, colegii dânsei, medicii și asistenții care vor 

utiliza ventilatorul, mulțumesc comunității noastre pentru acest echipament extrem de util nu doar 

în condițiile actuale, ci și în activitatea curentă a Unității de Primiri Urgențe, mai ales în condițiile 

în care Spitalul are și heliport, iar portabilitatea ventilatorului constituie un avantaj în plus.  

Felicitări celor 263 de membri și prieteni ai comunității ASE, care au donat suma totală de 77.601 

lei, din care au fost achiziționate, în afara ventilatorului, două porți dezinfectante, donate pentru 

accesul în linia întâi a frontului de lupta împotrvia COVID 19 la Suceava și București, și 4000 de 

măști FFP2, donate Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.  
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O echipă de cadre didactice de la ASE a înaintat, spre avizare, documentația pentru o semi-

mască imprimabilă 3D 

O echipă de cadre didactice de la ASE, sub coordonarea prof. univ. dr. Răzvan Bologa, Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, a elaborat pro bono și a depus la Agenția de 

Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare documentația tehnică necesară avizării pentru un 

echipament medical printat 3D, util în lupta împotriva Covid 19. 

Avizarea este necesară pentru omologarea producerii acestui echipament de protecție respiratorie, 

realizat în tehnologia 3D, spre a fi distribuit în spitalele românești. Astfel, cei care dispun de 

imprimante 3D vor putea să imprime un model de semi-mască, realizat în conformitate cu cerințele 

legale din România. Fișierele STL vor fi puse gratuit la dispoziția celor interesați pe site-ul 

dmci.ase.ro, Direcția Managementul Cercetării și Inovării din ASE, împreună cu întreaga 

procedură de fabricație.  

Echipa implicată în realizarea documentației este formată din următoarele cadre didactice 

universitare: Bologa Răzvan, Tatu Cristian, Nică Ionuț, Moise Daniel, Nișioiu Codrin, Gogu 

Emilia, Dumitru Mădălina, Drăghici Alina, Băncescu Mioara, Mușetescu Radu Cristian și Orzan 

Mihai.  

Felicitări, dragi colegi! 
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Purtatul măștii este obligatoriu în toate spațiile ASE 

Începând cu data de 15 mai a.c., în scopul limitării răspândirii infecției cu noul Coronavirus SARS-

CoV-2 în rândul angajaților ASE, se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție în 

spațiile închise din cadrul universității pe toată durata programului de lucru și igienizării 

regulate a mâinilor cu substanțe dezinfectante sau săpun. La toate intrările în clădirile ASE au fost 

montate porți dezinfectante.  

Decizia rectorului prevede ca tuturor persoanelor care intră în clădiri universității noastrev să li se 

măsoară temperatura. 
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Conferința semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității 

În data de 27 mai a.c., a avut loc online conferința semestrială a studenților ASE cu reprezentații 

conducerii universității. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate teme care țin de procesul 

didactic, probleme sociale, aspecte ale activității de pregătire profesională a studenților, modalități 

de optimizare a activităților acestora, examenele online de finalizare a studiilor, în contextul crizei 

provocate de pandemia de coronavirus. Mulțumim celor 232 de participanți, care și-au manifestat 

interesul și au participat la discuții, pentru a găsi împreună soluții pentru problemele care au apărut 

în mod inerent, cu atât mai mult în condițiile din această perioadă.  

  

 

 

Admitere exclusiv ONLINE la Academia de Studii Economice din București la programele 

de studii universitare de licență, masterat și doctorat 

ASE a anunțat oficial, printr-un Comunicat de presă, amplu preluat de mass-media, desfășurarea 

exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro, a Admiterii 2020. În cadrul acestui 

comunicat,  ASE anunță și înființarea Facultății de Drept. Toate informațiile importante legate de 

noua desfășurare a procesului de admitere la programele de studii universitare de licență, masterat 

și doctorat, metodologiile de admitere, se găsesc pe paginile special dedicate concursului de 

admitere de pe site-ul instituțional www.ase.ro și pagina oficială de Facebook a ASE. 

Comunicatul de presă a fost amplu preluat de mass-media, agenții de presă, portaluri de știri, 

televiziuni: agerpres.ro, ziare.com, Digi 24, cursdeguvernare.ro, edupedu.ro, newsnational.ro, 

universuljuridic.ro, Curentul, Economistul, Libertatea, TVR, TVR Internațional, Radio ZU, altele. 

http://www.ase.ro/
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Ghid de accesare a Bibliografiei pentru examenul de finalizare Licență 2020 

Biblioteca ASE a pus la dispoziția studenților Ghidul de accesare a bibliografiei pentru 

examenul de finalizare licență. Studenții au acces online la cărțile din bibliografia recomandată 

de fiecare facultate, conform tematicii disponibile la: http://www.mefc.ase.ro/bibliografie2019. 

Materialul bibliografic în format digital se accesează/consultă din catalogul online al bibliotecii 

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac prin autentificare cu user și parolă IDM conform Ghidului.  

 

 

 

Consorțiul Universitaria subliniază importanța susținerii examenului de bacalaureat 

Într-un mesaj transmis de Consorțiul Universitaria, rectorii universităților membre ale 

Consorțiului subliniază importanța susținerii examenului de bacalaureat, acesta fiind, la nivel 

mondial, principala formă de evaluare, care certifică competențele absolvenților de studii liceale. 

Susținerea acestui examen are un dublu rol, acela de reglare pe parcurs a calitații educației, dar și 

de selecție, la finalul unui ciclu de învățământ. Printre avantajele pe care le generează un examen 

de bacalaureat sunt enumerate următoarele: consolidarea cunoștințelor dobândite de-a lungul 

anilor, motivarea elevilor să-și atingă potențialul și a profesorilor să depună efort pentru 

organizarea de activități didactice eficiente, măsurarea calității educației primite de către elevi. 

Mesajul ferm al reprezentaților Consorțiului este acela de menținere a exigențelor examenului de 

bacalaureat, în vederea creșterii calității actului educațional și eliminării inechităților sociale, 

pentru a evita demotivarea elevilor față de procesul de învățare, consecințe care pot afecta și piața 

forței de muncă.  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mefc.ase.ro%2Fbibliografie2019%3Ffbclid%3DIwAR2QENND8up1shhbbKxpyPU7TLc9BgnLZ2H6Bv8v1o_M1g1jtI6_CPykYek&h=AT0cOi8TyzXbmBaEgBpTC2Txci1A5uA4Rv8VLFWNwjenWTv1JZC5VA0jfrZ-0IuDoEW9piOA7T9izrSGoz0WVjl5egTc1JymWT5ZgaHVMYa8rVaf3oQN8F_OBAX9pcU_7Ovc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NuH2axX6nHOExwWvoz2sxyV3MZGczqHELKPwhNi27wg7WemAipl_8VrZmOQiDkANTSXrpmsvZehpDbWhtYoPmZjdxpQ4lWWpXnLq7AhBeNFBLua5JnhaG4KV7bLKjG0-hkQwjZobrmsHUEfdu5a_Cm3r4DQ5e3KJL3lPGZv6MXPq7nXqXxYvby5QV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fopac.biblioteca.ase.ro%2Fopac%3Ffbclid%3DIwAR0mJKn6S0X5JRUODr5GY8N-74ZlEqWl999HiO-jWFP4JGKqapjwKQjEqus&h=AT2yi7Wbk9n3m-8Pkh9e-MVHQ_1oCTBlL05v_dOQF55LUixfjDsWeGdsEP4Z0ryA2In-26UZLeIj1dTK9H2j92WPX7QTbM1LDzBQ1UtGpO6HoZMmvq0Q6RjPw1pS9nG-2fgW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NuH2axX6nHOExwWvoz2sxyV3MZGczqHELKPwhNi27wg7WemAipl_8VrZmOQiDkANTSXrpmsvZehpDbWhtYoPmZjdxpQ4lWWpXnLq7AhBeNFBLua5JnhaG4KV7bLKjG0-hkQwjZobrmsHUEfdu5a_Cm3r4DQ5e3KJL3lPGZv6MXPq7nXqXxYvby5QV
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Regulament privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă și masterat 

Conducerea ASE a transmis comunității academice, spre implementare, Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de 

licență și masterat, anul universitar 2019-2020. Acesta se afla la: 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Regulament_finalizare_studii_2020.pdf 

 

Evaluarea cadrelor didactice 

În perioada 18-31 mai a.c, a avut loc evaluarea de către studenți a cadrelor didactice, în vederea 

îmbunătățirii procesului educativ.  

 

 

 

 

Săptămâna Internațională în ASE 

 

În perioada 25-29 mai.a.c., a avut loc cea de-a V-a ediție a „Săptămânii Internaționale în ASE”, 

care s-a desfășurat exclusiv online în acest an. Săptămâna Internațională în ASE a demarat prin 

intermediul unei sesiuni virtuale de deschidere și a unui webinar privind bunele practici în 

implementarea acțiunilor ERASMUS+ la nivelul ASE și al facultăților sale. 

În această perioadă au avut loc 30 de evenimente, webinarii și videoconferințe, menite să asigure 

cadrul de dezbatere și înțelegere a internaționalizării învățământului universitar. În cadrul 

întâlnirilor, studenții români și străini au avut oportunitatea de a se informa online, de la 

reprezentanții din domeniul educațional internațional, despre modalități de bune practici și despre 

ultimele tendințe din mediul academic în vederea unei dezvoltări profesionale și personale de 

succes. 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Regulament_finalizare_studii_2020.pdf
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Evenimente desfășurate de către Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

 

 Pe 6 mai a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat împreună 

cu ASCIG trainingul „How to licență”. În cadrul acestui webinar desfășurat pe platforma 

Zoom, prof. Daniela Artemisa Calu a prezentat detalii legate de  realizarea și susținerea 

lucrării de licență. Evenimentul s-a concentrat în special pe nevoile studenților  dar s-a 

încurajat și participarea studenților din anii I și II. 
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 Pe 21 mai a.c., Facultatea de Contabilitate a organizat pe Skype un webinar în colaborare 

cu echipa de resurse umane a companiei Schlumberger. În cadrul webinarului li s-au 

prezentat studenților detalii privind procesul de recrutare, așteptările angajatorilor și ce 

trebuie să cuprindă un CV pentru a atrage atenția celor care recrutează. De asemenea, s-a 

discutat despre limbajul non-verbal și para-verbal în contextul interviului și s-a prezentat 

tehnica STAR (Situation, TASK, Action, Results), una dintre cele mai uzuale tehnici de 

intervievare. 

 

 

 

 

 

 Pe 26 mai a.c., KPMG România a organizat, pe platforma Microsoft Teams, în parteneriat 

cu Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune, un webinar intitulat                    

„ASE – Virtual visit to KPMG” care le-a permis studenților să descopere care 

sunt departamentele într-o firmă internațională de contabilitate și audit, care este politica 

de recrutare în Big Four, ce se caută/apreciază la angajați și care sunt oportunitățile de 

carieră și de dezvoltare în cadrul unei astfel de firme.   

La eveniment au participat Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG Romania 

& Moldova, specialiști din toate departamentele KPMG – majoritatea ALUMNI ASE, 

profesori și studenți de la CIG.  
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 Georgiana Medeleanu, studentă în anul I licență la Facultatea de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, a câștigat unul dintre cele 10 premii din Europa la concursul 

(IMA's Student Leadesrhip Contest) organizat de IMA (Institute of Management 

Accountants – The Association of Accountants and Financial Professionals in Business). 

Georgiana va merge la conferința studenților în SUA.  „Anul acesta am participat la 

concursul pentru studenți susținut de IMA Europe, unde a trebuit să realizez un eseu/video 

în limba engleză în care să spun de ce doresc să iau parte la conferința din Pittsburgh, SUA. 

Am scris despre cât de mult m-a dezvoltat ASE pe plan personal și cât de importantă este 

contabilitatea pentru mine. Am mai scris ce aptitudini sunt necesare într-o echipă și că un 

contabil trebuie să fie mereu optimist și doritor de dezvoltare personală în carieră." 

Felicitări pentru rezultatul obținut! 
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 Prof. Andrei Filip, ESSEC Business School Paris, Franţa este visiting professor al 

Facultăţii CIG în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Prof. Filip a avut 

activităţi în cadrul cursului şi seminariilor la disciplina IFRS financial accounting (anul I 

licenţă seria cu predare în limba engleză). Anul acesta activităţile au fost susţinute online. 

Studenţii au apreciat intervenţia sa, unul dintre ei arătând că „Experienţa cu Prof. Filip a 

fost foarte interesantă şi ne-a plăcut că am avut oportunitatea să fim expuşi la metodele de 

predare ale unui profesor de la o universitate din afara ţării”. 

 

 

 

 

 

 

 Ca răspuns la trecerea la activităţile online şi la provocările aduse de pandemia Covid-19, 

Decanatul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a identificat şi postat pe 

site-ul facultăţii o serie de resurse utile studenţilor şi profesorilor. Acestea includ, printre 

altele, resurse oferite de organismele profesionale internaţionale care au acreditat 

facultatea, rezultatele unor studii privind trecerea la predarea online, idei de cercetare 

privind impactul COVID-19 asupra economiei (în general) şi contabilităţii şi profesiei 

contabile (în particular). 
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Decizii ale Consiliului de Administrație 

 Decizia nr. 2316 din 14.05.2020 privind obligativitatea purtării măștilor de protecție în 

spațiile închise din cadrul universității pe toată durata programului de lucru și igienizării 

regulate a mâinilor cu substanțe dezinfectante sau săpun. Decizia poate fi citită la 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Decizia-2316-14.05.2020.pdf 

 Hotărârea nr. 157 a Consiliului de Administrație din 12.05.2020 cu privire la 

modificarea Procedurii privind desfășurarea și monitorizarea procesului didactic online pe 

perioada de suspendare a cursurilor. https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-157-

12.05.2020_Procedura_privind_desf_si_monit_procesului_didactic.pdf 

 Hotărârea nr. 156 a Consiliului de Administratie din 12.05.2020 privind aprobarea 

desfășurării activităților didactice în cadrul ASE prin utilizarea metodelor didactice 

alternative de învățământ (platforma online.ase.ro) și după data de 14.05.2020 până la 

începutul anului universitar 2020-2021. https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-

156-12.05.2020_desf_activ_didact_in_modul_online.pdf 

 Hotărârea nr. 191 a Consiliului de Administrație din 18.05.2020 privind accesul în 

spațiile de învățământ/administrative și cămine studențești și desfășurarea activității la 

locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă pe perioada stării de alertă. 

 
 

Ședințe CA online 

 În data de 12 mai a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: Nota privind desfășurarea activităților didactice în cadrul ASE prin 

utilizarea metodelor didactice alternative de învățământ, în modul online; Nota de 

fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul al 

II-lea al anului universitar 2019-2020; modificarea procedurii privind desfășurarea și 

monitorizarea procesului didactic în perioada de suspendare a cursurilor (perioada de stare 

de urgență institutită pe durata pandemiei de coronavirus); Nota de fundamentare  a Uniunii 

Studenților Academiei de Studii Economice din București privind extinderea termenului 

de finalizare a practicii de specialitate, până la 15 septembrie 2020; alte probleme curente. 

 În data de 18 mai a.c. a avut loc, pe o platformă de comunicare virtuală, ședința CA la care 

au pariticipat și directorii de departamente, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: modificarea Cartei ASE; modificarea structurii organizatorice de 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Decizia-2316-14.05.2020.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-157-12.05.2020_Procedura_privind_desf_si_monit_procesului_didactic.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-157-12.05.2020_Procedura_privind_desf_si_monit_procesului_didactic.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-156-12.05.2020_desf_activ_didact_in_modul_online.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/H-156-12.05.2020_desf_activ_didact_in_modul_online.pdf
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educație și cercetare și a structurii organizatorice a serviciilor tehnico-administrative din 

cadrul ASE; modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere online la programele de studii universitare de licență pentru anul 2020-2021; 

modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a ASE; modificarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la 

programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021; 

modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 

online la programele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021; 

modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 

online la programele de studii universitare de DPPD pentru anul universitar 2020-2021; 

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului public de numire a Directorului 

CSUD; calendarul pentru ocuparea postului de Director CSUD; modificarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare 

a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2019-2020; Procedura 

privind desfășurarea online a inspecțiilor pentru acordarea gradului didactic, în 

condițiile stării de urgență, seria 2018-2020; componența comisiilor de concurs și 

contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, 

semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020; componența comisiilor de concurs și 

contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, 

semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020; înscrierea prof. univ. dr. Anghel 

Laurențiu Dan pentru comisia de specialitate din cadrul CNATDCU; Metodologia 

privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din ASE pentru anul 

universitar 2020-2021; modificarea Graficului activităților pentru anul universitar 

2019-2020 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de 

învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; modificarea graficului activităților 

pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licență, 

organizate la forma de învățământ la distanță; modificarea graficului activităților 

pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de masterat; 

lista de programe universitare de masterat organizate modularizat, pentru anul 

universitar 2020-2021; modificarea Calendarului studentului pentru anul universitar 

2019-2020; metodologia de menținere a calității de titular în învățământ de către membrii 
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personalului didactic și de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare și care vor 

desfășura activități didactice în anul universitar 2020-2021; Nota de fundamentare privind 

organizarea și funcționarea Facultății de Drept și desemnarea decanului acesteia; dreptul 

de a deveni titular în cadrul Școlii Doctorale Economie pentru domnul Șerban Oprescu 

George Laurențiu; discuții privind reluarea plăților privind salariile diferentiate; analiza 

stadiului de confirmare a e-mailurilor instituționale de către studenții ASE; achitarea taxei 

în două tranșe pentru programul de masterat Business Services (Facultatea de Contabilitate 

și Informatică de Gesiune). 

 

 

 

 

 

 În data de 21 mai a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: modificarea anexei 3 din Metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de licenţă 

pentru anul universitar  2020-2021; modificarea anexelor 2 și 3 din Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii 

universitare de masterat pentru anul universitar  2020-2021; modificarea anexei 

1.4  din Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online 

la programele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar  2020-2021. 

 În data de 28 mai a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: noi indicatori tehnico-economici la faza documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții: „Consolidarea, reabilitarea și 

modernizarea corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs - str. M. Moxa 5-7”; modificarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a programelor de 

formare psihopedagogică nivel I și nivel II (cu frecvenţă şi postuniversitar) la 
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; rezultatele evaluării cadrelor 

didactice; componența Comisiei centrale de admitere pentru studii universitare de licență, 

sesiunea iulie 2020; componența Comisiei centrale de admitere pentru studii universitare 

de masterat,sesiunea iulie 2020; componența Comisiei centrale de admitere pentru studii 

universitare de doctorat, sesiunea iulie 2020; componența Comisiilor de admitere pentru 

studii universitare de doctorat, pentru fiecare școală doctorală; scoaterea din uz a obiectelor 

de inventor; scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, alte probleme curente. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 


