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1. Cea mai importantă activitate pentru ASE, desfășurată practic pe toată perioada lunii
iulie, a constituit-o admiterea la programele de studii universitare de licenţă,
masterat și doctorat. Admiterea este o activitate desfășurată în echipă de către comisia
centrală și comisiile pe facultăți, care a implicat un număr mare de cadre didactice,
personal administrativ și studenți. Tuturor le mulțumim pentru efortul depus!
Se poate vorbi despre succesul de care s-a bucurat admiterea la programele de studii
universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, în contextul în care la nivel
național au promovat bacalaureatul cu 20 000 de absolvenți mai puțin decât în 2015.
Peste 10% dintre aceștia, adică 8508 s-au înscris la ASE pe cele 5881 de locuri la buget
și taxă, scoase la concurs. Este rezultatul, în mare parte, al activității de marketing și
comunicare, desfășurată în teritoriu și în universitate, al campaniilor „Caravana ASE”,
„Săptămâna Porților Deschise”, al promovării prin televiziuni, presa locală, pe site-ul
instituţional www.ase.ro şi pe reţeaua de socializare Facebook. Desfășurarea admiterii
la programele de studii universitare de licență a fost amplu prezentată în mass-media:
TV, radio, presă. La admiterea la masterat s-au înscris 2920 de candidați pentru cele
4788 de locuri scoase la concurs la buget și taxă. La doctorat, pe cele 391 de locuri, la
buget și taxă, s-au înscris 172 de candidați. În aceste condiții, au fost ocupate locurile
finanțate de la buget, însă, în același timp, considerăm că am avut un număr foarte mic
de candidați în raport cu locurile scoase la concurs pentru taxă, sau ASE are o ofertă
supradimensionată pentru acest tip de locuri în actualele condiții ale situației
doctoratelor în România.
Având în vedere disponibilitatea de locuri la toate programele - licență, masterat și
doctorat - în urma concursului din luna iulie, ASE organizează în luna septembrie o
nouă sesiune de admitere.

2. Facultatea de Marketing a găzduit, în primele zile ale lunii iulie, cea de-a IV-a ediţie a
conferinţei internaţionale „Marketing and Business Development MBD 2016”. La
acest eveniment au fost prezenţi o serie de reprezentanţi din lumea academică, instituţii
guvernamentale şi centre de cercetare, care au făcut schimb de cunoștințe și experiențe
pe teme ştiinţifice de interes comun. Conferința facilitează comunicarea specialiștilor
de marketing și business din diferite țări în domeniul strategiilor inovatoare, al cercetării
actuale, al celor mai recente rezultate în marketing în contextul dinamicii mediului de
afaceri global.
3. În perioada 4-8 iulie, studenții programului MBA de la Conservatorul Naţional de
Arte şi Meserii din Paris (CNAM) au efectuat o vizită de studii la ASE. Prof. univ.
dr. Marius Profiroiu, prorector cu relaţiile internaţionale şi Kim VU, managerul
programului MBA, CNAM Paris au avut întâlniri pentru armonizarea mecanismelor
care condiţionează programele de pregătire de tip MBA, noile nevoi de dezvoltare a
programelor analitice şi pătrunderea în noua cultură a pregătirii managerilor care vor
conduce afacerile viitorului. Pentru studenți s-au organizat vizite la companii precum:
ASF, NISSA, SIVECO, RENAULT precum şi dezbateri pe baza următoarelor teme:
“Romania: Past, Present and Future” cu prof. univ. dr. Ilie Simon, “Fraud Risk
Management” cu Nadir Ali, Partner la Ascentor Business Advisers, “Employment
Realities & Future Labor Force” cu Adela Jansen, Director Executiv Resurse Umane la
BRD, “The leader is a Child” cu Andrei Romanescu, fost director general la HewlettPackard pentru Romania.
4. În data de 5 iulie a avut loc la Palatul Parlamentului lansarea Proiectului "România
Competitivă" – un proiect pentru o creștere economică sustenabilă, derulat sub
auspiciile Președinției și ale Guvernului României. ASE a fost reprezentată la acest
eveniment de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu relațiile cu mediul
economico-social și viața studențească.
5. În data de 8 iulie s-a desfășurat la Sinaia Adunarea generală a Asociației Facultăților
de Economie din România (AFER) în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere a
AFER pentru mandatul 2016-2020. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE, a
fost ales Președinte al AFER pentru următorul mandat. Din noua conducere a AFER
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fac parte: prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pîrtea, rectorul Universității de Vest din
Timișoara — prim vicepreședinte, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, prof. univ. dr.
Dinu Airinei, prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, prof. univ. dr. Petru Ștefea, prof. univ. dr.
Cristian Marius Litan — vicepreședinți, conf, univ. dr. Ionela Costică — secretar
general și drd. Radu Petrariu — director executiv. Asociația Facultăților de Economie
din România (AFER) este înființată la inițiativa facultăților cu profil economic ale
universităților membre ale Consorțiului Universitaria, care constituie nucleul acesteia.
Aceasta reprezintă o asociație profesional-științifică al cărei obiectiv de activitate este
optimizarea calitativă a procesului didactic și de cercetare din structurile instituționale
ale învățământului superior economic din România.
6. În perioada 8-10 iulie, conducerea ASE a participat la întrunirea Consorţiului
Universitaria, desfăşurată la Sinaia şi dedicată aniversării a 20 de ani de la înființarea
acestuia. La finalul întâlnirii, la care a fost amplu analizată situația din mediul academic
românesc, rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, alături de ceilalţi patru rectori
ai universităţilor membre ale Consorţiului, a semnat un document în care se regăsesc
concluziile dezbaterilor şi sunt formulate zece recomandări fundamentale pentru
optimizarea statutului și performanței înățământului superior din România. Consorțiul
Universitaria a apreciat, în egală măsură, intervenția studenților pe o serie de aspecte
ale activității studențești.
7. Se află în plină implementare Protocolul de colaborare dintre ASE și Universitatea
Ovidius din Constanța, potrivit căruia, începând cu data de 15 iulie, personalul din
ASE cu venituri reduse are posibilitatea efectuării unui sejur beneficiind de facilitățile
universității partenere de la malul mării. În total, în vara 2016 vor beneficia de această
oportunitate aproximativ 50 de angajați ai ASE.

8. ASE a participat, prin materiale de promovare puse la dispoziția organizatorilor de către
Serviciul Marketing și Comunicare, la cea de-a cincea ediție a Târgului
Universităților din România, desfășurat la Chișinău în perioada 15-16 iulie, Bălți - 17
iulie și la Cahul pe 18 iulie. Târgul este organizat de către Federația Asociațiilor de
Basarabeni din România.
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9. În data de 18 iulie s-a desfășurat, la Universitatea Transilvania din Brașov, dezbaterea
națională pentru educație și cercetare în cadrul proiectului "România Educată", sub
auspiciile Președinției României. ASE a fost reprezentată la acest eveniment de prof.
univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu relațiile cu mediul economico-social și viața
studențească.
10. În data de 20 iulie a avut loc ședinţa ordinară a CA aferentă lunii iulie. Principalele
probleme supuse atenţiei membrilor CA au fost: aprobarea Raportului de autoevaluare
IOSUD; aprobarea dreptului de a conduce teze de doctorat noilor conducători de
doctorat; aprobarea Metodologiei privind taxele percepute în ASE; discutarea şi
avizarea condiţiilor în care se acordă avizul pentru desfăşurarea activităţilor didactice la
alte universităţi de către cadrele didactice titulare din ASE; aprobarea posturilor vacante
scoase la concurs; aprobarea Regulamentului privind activităţile didactice pentru
cursurile pregătire psihopedagogică; avizarea cererilor privind desfăşurarea activităţilor
didactice la alte universităţi; prezentarea notei de fundamentare privind estimarea
cheltuielilor pentru proiectul ,,Enciclopedia Economică a României"; aprobarea
modificării organigramei prin înfiinţarea Biroului de Control Financiar Intern;
aprobarea comisiei pentru cercetarea abaterilor disciplinare; aprobarea plăţii pentru
furnizorul 2NET; diverse.

11. În data de 22 iulie 2016, rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la
ședința Biroului Permanent al CNFIS, în cadrul căreia s-a aprobat forma finală a
repartizării finanțării publice către universitățile din România. Se constată o creștere
anuală a ponderii finanțării suplimentare în total finanțare, bazată pe indicatori de
calitate (cercetare științifică, publicarea în reviste ISI, îndeplinirea criteriilor
CNATDCU, etc).
12. Facultatea de Marketing a fost gazda unui atelier în cadrul proiectului cultural
"România Identitară: AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR. O ISTORIE", desfășurat
în data de 26 iulie. Proiectul, iniţiat de Societatea Română de Psihanaliză, propune
întâlniri culturale cu societatea civilă, cu scopul de a supune atenției o temă cu miză
națională: IDENTITATEA. În cadrul atelierului a avut loc proiecția filmului „Chuck
Norris vs. Communism” şi o serie de dezbateri, alături de Irina Margareta Nistor - critic
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de film, Florin Piersic Jr. - actor și regizor, Petruța Gheorghe – psihanalist în formare şi
prof. dr. Călin Vegheș - decan al Facultăţii de Marketing.
13. ASE a semnat un parteneriat strategic cu Université du Québec à Montréal din
Canada (UQUAM), al cărui prim rezultat este dezvoltarea programului de MBA
Româno-Canadian, care va oferi dublă diplomă, atât diplomă de Executive MBA din
partea UQAM (facultatea ESG) cât și diplomă de masterat din partea ASE (facultatea
BBS). Acest parteneriat constituie un important element în strategia de
internaţionalizare a ASE.
14. În data de 26 iulie Biroul Permanent al CNR s-a întâlnit la sediul Guvernului României
cu domnul Vice-Premier Vasile Dâncu și cu reprezentanții Ministerului Finanțelor
Publice pentru a găsi soluții constructive în vederea asigurării surselor de finanțare
pentru aplicarea noilor acte normative referitoare la salarizarea unică, plățile hotărârilor
judecătorești pentru cadrele didactice care nu sunt membre de sindicat și a sporului de
doctorat. Reprezentanții Guvernului ne-au asigurat că au prevăzut aceste sume în cadrul
rectificării bugetare, ceea ce s-a și întâmplat, întrucât Ministerul Educației a primit la
ultima rectificare bugetară 265 de milioane de lei cu această destinație.
15. În data de 26 iulie a avut loc şedinţa extraordinară a CA. Principalele probleme supuse
atenţiei membrilor CA au fost: avizarea rezultatelor concursurilor didactice organizate
în semestrul II al anului universitar 2015 – 2016; avizarea cererilor de menţinere a
calităţii de titular în anul universitar 2016-2017, pentru cadrele didactice aflate în
prelungire de activitate; aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti; aprobarea modificării
Metodologiei privind desfăşurarea practicii de specialitate pentru studiile universitare
de licenţă, diverse probleme ale activității curente.
16. În data de 26 iulie a avut loc prima şedinţă a noului Consiliu Consultativ al ASE
pentru mandatul 2016-2020. Principalele probleme aflate pe ordinea de zi au fost:
adaptarea planurilor de învăţământ la nevoile pieţei muncii; stagiile de practică ale
studenţilor si oferta programelor de studii de tip MBA ale ASE. La şedinţă au participat
16 membri din totalul de 21 ai consiliului. Componența noului Consilului Consultativ
al ASE este următoarea: academician Mugur ISĂRESCU (Guvernator al BNR), prof.
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univ. dr. Florin GEORGESCU (Prim-viceguvernator al BNR), Ionuţ Simion (Country
Managing Partner, PwC, Preşedinte AMCHAM), Sergiu MANEA (CEO BCR), Șerban
TOADER (Președinte, KPMG Romania), Sorin MÂNDRUȚESCU (CEO Oracle
România), Mariana GHEORGHE (CEO Petrom), Florin POGONARU (Președinte,
Asociația Oamenilor de Afaceri din România), Radu TIMIŞ, (Preşedinte Cris-Tim),
Anca VLAD (Președinte Catena), Mișu NEGRIȚOIU (Preşedinte Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF), Radu MERICA (Preşedinte Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană), Lucian ALBU (Director Institutul de Prognoză
Economică), Gheorghe ZAMAN (Director Institutul de Economie Națională), Ion
ANTONESCU (Președinte Marshall Turism), Andreia STANCIU (Director ACCA
Europa Centrală), Dan George STEFAN (Director General Autonom Rent-a-Car),
Cristina ROŞU (Manager executiv ”A&S International 2000”), Alexandru BALOG
(Director tehnic ICI Bucureşti), Cătălin CODREANU (Manager Spitalul de
Reumatologie "Dr. Ion Stoia”), Mirela NEMȚANU (Corporate Communication &
Public Affairs Manager, L’Oreal România).

17. În data de 28 iulie a avut loc concursul pentru postul de director CSUD, la care s-a
prezentat un singur candidat (domnul prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman). În urma
concursului, domnul prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman a fost declarat admis. Îi dorim
succes și așteptăm cu interes implementarea programului de management care vizează
modernizarea școlii doctorale din ASE.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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