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1. Revista "Economistul" a publicat, în data de 1 iunie, un amplu interviu al Rectorului
ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, în care sunt prezentate aspecte privind
poziționarea universității noastre pe piața națională și europeană a serviciilor
educaționale cu profil similar, elemente esențiale ale strategiei ASE pentru perioada
2016-2020, priorități de acțiune, oportunități și probleme de soluționat pentru
optimizarea demersului educațional universitar. Interviul poate fi citit online la adresa:
http://www.economistul.ro/academia-de-studii-economiceisi-propune-sa-fie-o-vocepregnanta-in-dezbaterea-temelor-economice-ale-tarii-a8519/
2. Editura ASE a participat, în perioada 1-5 iunie, la Salonul internaţional de carte
Bookfest, ediţia a XI-a, desfășurat la Pavilionul Expozițional Romexpo, București. Cu
acest prilej, la standul ASE au avut loc lansări de noi apariții editoriale, evenimente
care s-au bucurat de interesul larg al vizitatorilor târgului.
3. În zilele de 2-3 iunie a avut loc la Cluj-Napoca cea de-a 15-a ediție a “International
Conference on Informatics in Economy”, organizată de către ASE, prin Departamentul
de Informatică și Cibernetică economică, împreună cu departamentele de profil din
universitațile din Consorțiul Universitaria. Keynote speakers au fost: prof. dr. Dimitris
Karagiannis - Department of Knowledge Engineering, Institute Computer Science and
Business Informatics, University of Vienna, Austria; Valentin Robu - Assistant Prof.,
School of Engineering & Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh,
Anglia.

4. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în parteneriat cu Academia de Studii
Economice şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a organizat, în zilele de 2
şi 3 iunie, cea de-a doua ediţie a Conferinţei anuale dedicate pieţelor financiare
nebancare “2016 International Conference on Non-Bank Finance". În cadrul
conferinței au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ.
dr. Mişu Negriţoiu, Preşedintele ASF, oficiali din conducerea Autorităţii Europene
pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) precum şi din cadrul autorităţilor de
supraveghere financiară din Austria, Ungaria şi Bulgaria.
5. Asociaţia pentru Inovare şi Calitate în Afaceri Sustenabile - BASIQ, Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea Allensbach din Germania au
organizat, în zilele de 2 şi 3 iunie, Conferinţa internaţională "New Trends in
Sustainable Business and Consumption" BASIQ 2016, eveniment găzduit de
Universitatea Allensbach in Konstanz, Germania.
6. În perioada 2-3 iunie, ASE a participat, prin prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector
cu relații cu mediul economico-social și viața studențească, la cel de-al de-al patrulea
Congres științific al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București,
care a avut loc la Palatul Parlamentului.
7. Departamentul de Statistică şi Econometrie din cadrul ASE, Societatea Română de
Statistică şi Clubul Statisticienilor Români au desfășurat cea de-a 10-a ediţie a
Conferinţei internaţionale de Statistică Aplicată - ICAS 10 2016. Evenimetul a
avut loc la Braşov în zilele de 3 şi 4 iunie.
8. În perioada 5 - 12 iunie un grup de studenţi şi cadre didactice de la Academia
Prezidenţială Rusă de Economie Naţională si Administraţie Publică - RANEPA,
Moscova, Federația Rusă, s-au aflat la un stagiu intensiv de pregătire, organizat de
Facultatea de Administraţie şi Management Public. Programul a cuprins prelegeri pe
teme de administraţie publică şi dezvoltare regională, vizite de studiu la diverse
instituţii de profil la nivel central și local din România, schimb de opinii și întâlniri
formale și informale cu studenții și cadrele didactice ale celor două universități.
Stagiul a făcut parte din manifestările din cadrul Săptămânii internaționale din ASE.
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9. În perioada 6 -10 iunie s-a desfăşurat prima ediţie a Săptămânii Internaţionale în
ASE. În fiecare facultate au fost organizate evenimente cu caracter internaţional
pentru studenţi şi cadre didactice. Dintre acestea menționăm: atelierul „Cultura
japoneză – arta kimono-ului şi atelier de caligrafie”, organizat de Facultatea de REI;
Seminarul destinat tinerilor cercetători din ţări emergente, organizat în cooperare de
Facultatea de CIG împreună cu IAAER (The International Association for Accounting
Education and Research) şi ACCA (The Association of Chartered Certified
Accountants); workshop-ul „The future of Europe - A perspective from the Central
and Eastern Europe”, organizat de Direcția de Relații Internaționale, la care au
participat Excelența Sa, dl. Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei în Romania și
Moldova, dl. Rudolf Lukavsky - consilier comercial la Ambasada Austriei; masa
rotundă: „Tendinţe în dezvoltare şi consum durabil", organizată de Facultatea de
Business şi Turism; Conferinţa „Fabuloasa Indie. Educaţia şi cultura indiene din
perspectiva unui doctorand român", organizată de Facultatea de REI.
10. În zilele de 8 şi 9 iunie Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a
organizat cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Accounting and
Management Information Systems" - AMIS 2016, eveniment cu o largă participare
internațională și cu un recunoscut prestigiu științific.

11. Carta ASE a primit, în data de 7 iunie, avizul de legalitate din partea Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice. Acest document fundamental al ASE
poate fi consultat pe site-ul instituţional www.ase.ro.
12. În data de 8 iunie a avut loc şedinţa extraordinară a CA, care a avut pe ordinea de
zi următoarele teme: aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare; aprobarea Metodologiei
privind înscrierea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă și la programele postuniversitare de perfecționare; modificarea Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de masterat, anul universitar 2016-2017 (Anexa A și Anexa B,C);
avizarea planurilor de învățământ pentru anul universitar 2016-2017; aprobarea
Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
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certificării competenţelor pentru profesia didactică, desfăşurate de Departamentul
pentru pregătirea personalului didactic; aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Centrul ID-IFR (învăţământ la distanţă – învăţământ cu frecvenţă
redusă); aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de
specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 2016 – 2017;
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în
cadrul programelor de studii universitare de masterat 2016 – 2017; aprobarea dreptului
de a conduce teze de doctorat noilor conducători de doctorat; aprobarea componenței
Consiliului Consultativ și diverse.
13. În data de 10 iunie a avut loc în Aula Magna prezentarea programelor de cercetare
ale Fundaţiei Alexander von Humboldt. În deschiderea evenimentului a luat
cuvântul ataşatul cultural al Germaniei, domnul Uwe Koch.
14. În perioada 9-10 iunie 2016 a avut loc la Centrul Militar Național cea de-a 9-a editie a
International Conference on IT&C Security, organizată de responsabilii
programelor de master Securitatea informatică de la ASE și Academia Tehnică
Militară. Keynote speakers au fost: Serge VAUDENAY - director International
Association for Cryptologic Research; Jean-Louis LANET – director High Security
Labs INRIA, Rennes, Franta;

Paolo D’ARCO - Associate Professor, Computer

Science Department, University of Salerno, Italia; Ferucio Laurentiu TIPLEA –
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.
15. În perioada 14-16 iunie o delegaţie a conducerii ASE, formată din prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relaţii
internaţionale şi prof. univ. dr. Bogdan Negrea, prorector cu cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea şi inovarea, s-a deplasat la Paris. Delegaţia a avut întâlniri cu conducerile
de la Universitatea Paris Dauphine și École nationale d`administration, fiind discutate
aspect referitoare la evoluţia şi perspectivele parteneriatelor dintre ASE şi aceste
franceze.
16. În data de 16 iunie, ASE a semnat un Parteneriat strategic cu Casa Corpului Didactic
în vederea intensificării cooperării cu colegiile și liceele pentru diversificarea
bazinului de recrutare și o implicare mai activă a ASE în relația cu învățământul liceal
din țară. În cadrul acestui parteneriat, universitatea noastră va oferi cursuri de
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dezvoltare profesională, management de proiect, relații internaționale, managementul
resurselor umane, oferta urmând să fie diversificată.
17. În data de 16 iunie, în cadrul Galeriei de artă Cecilia Cuţescu Storck a avut loc
vernisajul expoziţiei de pictură a artistului Dacian Andoni „...in Grisaille".
Evenimentul a fost prezentat de doamna Ruxandra Garofeanu, consilier artistic şi
critic de artă, şi doamna Doina Mândru. Curatorul expoziției, desfășurată în cadrul
unui parteneriat al ASE cu firma Eurogama, este dr. Gabriel Niculescu.
18. Pe 17 iunie în sala Virgil Madgearu a avut loc prima ediţie a conferinţei bilaterale:
„Italian Romanian Bilateral Conference on Statistical Methods for Service
Evaluation" - IES 2016. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei
Italiei la Bucureşti, alături de oaspeţi de seamă din lumea academică internaţională.
19. În perioada 21 – 25 iunie în ASE a avut loc susținerea lucrărilor de disertație.
Felicităm, cu acest prilej, pe toți absolvenții noștri de la cursurile de masterat și le
dorim succes și performanțe cât mai remarcabile în cariera profesională pe care acum
încep să o clădească!
20. În data de 22 iunie a avut loc şedinţa ordinară a CA, aferentă lunii iunie, care a avut
pe ordinea de zi următoarele teme: aprobarea Regulamentului privind acordarea
titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor Academiei de Studii Economice din
București; avizarea Notei de fundamentare privind reluarea lucrărilor de construcții de
la Corpul nou din Piața Romană nr. 7 (notă ce va fi înaintată Senatului ASE);
aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor A.S.E. şi a
personalului repartizat de Secretariatul general al M.E.N.C.Ş., pentru anul universitar
2016 – 2017; aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de
sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2016
– 2017; aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de
monitorizare a sistemului de control intern managerial; aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare pentru echipa de gestionare a riscurilor; aprobarea dreptului
de a conduce teze de doctorat noilor conducători de doctorat; diverse aspecte ale
activității curente.
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21. În data de 22 iunie Facultatea de Relații Economice Internaționale a organizat o
dezbatere cu titlul „Brexit – iminent sau puţin probabil”. La această întâlnire au
luat parte cadre didactice și studenți, fiind organizată în preziua votului britanicilor şi
urmată de o discuție detaliată ex-post pe tema viitorului Uniunii Europene ca actor
competitiv pe piața globală și poziționarea României în acest tablou, caracterizat de
volatilitate în creștere.
22. În data de 22 iunie 2016 au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor CSUD din
partea comunității universitare. Au fost desemnați candidați din partea Școlilor
doctorale din ASE: prof. univ. dr. Carmen Bălan, prof. univ. dr. Valentin Cojanu, prof.
univ. dr. Marieta Olaru, prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda, prof. univ. dr. Ion
Smeureanu și prof. univ. dr. Geogeta Vintilă. În urma votului exprimat de către
conducătorii de doctorat din ASE au fost aleși membri ai Consililui pentru Studiile
Universitare de Doctorat: prof. univ. dr. Carmen Bălan, prof. univ. dr. Marieta Olaru,
prof. univ. dr. Ion Smeureanu și prof. univ. dr. Geogeta Vintilă.
23. În data de 24 iunie 2016, în baza propunerilor efectuate de către reprezentanții
facultăților din cadrul ASE, dl. Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a numit, în
baza Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor CSUD în cadrul Consiliului,
următoarele cadre didactice și personalități ale vieții academice și a mediului de
afaceri: academician dr. Gheorghe Zaman, Ionuț Simion, prof. univ. dr. Valentin
Cojanu, prof. univ. dr. Nadia Ciocoiu, prof. univ. dr. Marta Christina Suciu, prof.
univ. dr. Mădălina

Dumitru, prof. univ. dr. Luminița Constantin și prof. univ. dr.

Gheorghe Ruxanda.
24. În data de 25 iunie Aula Magna a găzduit un workshop și un concert de jazz, etnojazz si jazz manouche, susținut de sextetul romano-bulgaro-norvegian RoManouche
Band. Evenimentul a fost organizat de Asociatia Dynamic Art și Facultatea de
Marketing.
25. În contextul apropierii Admiterii a fost intensificată promovarea acesteia prin
amplasarea de panouri publicitare pe o prismă în faţa Clădirii M. Eminescu pentru
perioada 15 iunie – 30 iulie, lansarea pe 27 iunie a aplicaţiei online de Preînscriere
admitere Licență pentru o prelucrare mai eficientă a datelor şi fluidizarea procesului
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de înscriere la admitere și lansarea pe site-ul insituţional a banner-ului dedicat
admiterii la programe de licenţă şi master, cu trimiteri la informaţii actualizate.
26. În zilele de 28 și 29 iunie Institutul Bancar Român a găzduit cel de-al IV-lea Summit
Mondial inițiat de organizația „Child and Youth Finance International”, cu sediul
in Amsterdam, Olanda. ASE a fost membru al consorțiului care a organizat acest
prestigios eveniment, alături de Banca Națională a României, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
27. Pe 29 iunie Centrul de reușită universitară şi Centrul de cercetări Teodora Cristea din
cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale au organizat videoconferința cu
tema „Le Réseau panlatin de terminologie (Realiter) - activités et perspectives de la
collaboration scientifique internationale au profit de la qualité des langues
néolatines par la recherche en communication professionnelle multilingue”.
28. În data de 30 iunie a avut loc, în Aula Magna, în prezența Custodelui Coroanei, o
ședință festivă a Senatului ASE, dedicată sărbătoririi a 150 de ani de la promulgarea
de către Carol I a Constituției din 1866. Carol I a semnat la 6 aprilie 1913 Decretul
de înființare a universității noastre. La eveniment au participat Altețele Lor Regale
Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu, alături de membrii Senatului
ASE, profesori, studenți, precum și personalități din societatea civilă românească.

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