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1. ASE a desfășurat pe toată perioada lunii mai o campanie de promovare a ofertei
educaţionale pentru forma de licență, organizată de Serviciul Marketing și
Comunicare. Aceasta a constat în difuzarea de cel puțin 4 ori pe zi, în prime-time, a unui
spot de către principalele posturi de televiziune regională din 11 judeţe ale ţării din care
provin candidaţii la programele de licenţă: Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Galaţi, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Vrancea. Spotul, realizat de Serviciul
Marketing şi Comunicare, va fi urmat, în luna iunie, de o serie de ştiri de promovare şi
emisiuni informative despre admiterea la licenţă 2016.
2. În perioada 30 aprilie - 8 mai studenții și cadrele didactice din universitatea noastră sau aflat în vacanța de Paști.
3. Președintele Consiliului de Administrație, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat în
ziua de 9 mai la recepția oferită de Președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni
cu prilejul Zilei Europei.
4. O delegaţie a Consiliului de Administrație al ASE a fost prezentă în data de 10 mai la
ceremoniile de la Castelul Peleş prilejuite de celebrarea a 150 de ani de când Principele
Carol I a depus jurământul de credinţă faţă de ţară.
5. Pe data de 11 mai a avut loc o întâlnire de lucru a Rectorului ASE, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, cu şefii serviciilor administrative, în cadrul căreia au fost dezbătute
aspecte legate de buna desfășurare a activității curente și de criteriile de acordare a
recompenselor

financiare

suplimentare fișei postului.

personalului

administrativ

care

prestează

servicii

6. Serviciul de Marketing şi Comunicare al ASE a fost prezent în perioada 11-13 mai cu
un stand la Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu, desfăşurat la Palatul
Parlamentului în Sala Unirii. La acest Târg au fost prezente peste 100 de firme de
exerciţiu din ţară şi străinătate. ASE a oferit premii și mențiuni pentru competiția „Cel
mai bun negociator”, constând în cărţi şi obiecte promoţionale, echipelor de elevi de la
Colegiile Economice "Ion Ghica" din Târgoviște, "Virgil Madgearu" din Ploiești,
"Costin C. Kirițescu" din București, "Mihail Kogălniceanu" din Focșani.
7. Departamentul de Analiză şi Evaluare Economică Financiară al Facultăţii de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune din ASE, în parteneriat cu COFACE, au lansat
în ziua de 12 mai Studiul „Analiza industriei de comerţ a produselor farmaceutice
din România 2008-2014”.
8. În perioada 12-14 mai o delegație a ASE, alcătuită din prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rector și Președinte al Consiliului de Administrație și prof. univ. dr. Marius Profiroiu,
prorector cu probleme de relații internaționale, a efectuat o vizită la Chișinău la
Academia de Studii Economice a Moldovei. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, si Rectorul ASEM, academician Grigore Belostecinic, au semnat Acordul de
parteneriat strategic dintre cele doua universități. În timpul prezenței delegației ASE
la Chișinău au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanții facultăților ASEM în vederea
stabilirii unor obiective concrete de colaborare.

9. În perioada 12-22 mai s-a desfăşurat în ASE Programul intensiv de pregătire în
domeniul antreprenoriatului social, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ „Social
Entrepreneurship for Local Change”, care este realizat de un consorțiu format din cinci
universități din Germania, Olanda, Estonia și România, în parteneriat cu organizații
non-guvernamentale. Studenții selectați au lucrat în echipe internaționale, sub atenta
îndrumare și coordonare a profesorilor și specialiștilor din domeniul antreprenoriatului
social, pentru a propune planuri de afaceri care să rezolve probleme sociale, culturale
și/sau de mediu.
10. Duminică, 15 mai, în cadrul emisiunii „Bravo, România!” realizată și difuzată de
televiziunea Antena 1 a evoluat echipa studenţilor ASE, care au reprezentat foarte bine
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universitatea noastră. Le mulţumim studenţilor pentru prestaţia impecabilă pe care au
avut-o şi pentru implicarea într-un nobil proiect caritabil!
11. În data de 16 mai Prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea, prorector al ASE, a reprezentat
conducerea universității la Sesiunea aniversară "35 de ani de la primul zbor în
spațiul cosmic al unui român", dedicată cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu,
membru de onoare al Academiei Române. Evenimentul, la care au fost prezenți 11
astronauți și cosmonauți din Bulgaria, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda,
Polonia, SUA și Ungaria.
12. Oracle Technology Network, Romanian Oracle User Group și Academia de Studii
Economice din București, prin Centrul de Excelență Oracle, au organizat în data de 16
mai 2016, în Aula Magna a ASE, OTN EMEA Tour 2016, primul eveniment de acest
gen din România. Keynote speakers au fost: Christian Antognini, OakTable Network,
Joel Perez, OCM Cloud Admin. & OCM11g, Julian Dontcheff, expert în Database
Management și Performance, Mark Rittman, expert în Business Intelligence,
Middleware & SOA, Bjoern Rost, președinte IOU RAC, Horia Berca, Oracle RDBMS.
13. În data de 16 mai ASE a fost declarată de către CNFIS eligibilă pentru implementarea
a trei proiecte de dezvoltare instituțională în cadrul competiției lansate în aprilie, a
căror valoare totală este de aprox. 600 mii lei. Proiectele se referă la completarea
Registrului matricol unic, internaționalizarea universității și echitatea socială.
14. Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi ASE au organizat, pe 17
mai, cea de-a 14-a ediţie a Conferinţei "Evaluarea pentru piaţa de capital din
România", în cadrul căreia au fost dezbătute o serie de aspecte actuale de analiză
financiară.
15. În perioada 18-21 mai, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu probleme de
relaţii internaţionale, a participat la Zagreb, în calitate de preşedinte al Reţelei de Școli
şi Institute de Administraţie Publică din Centrul şi Estul Europei (NISPACee) la
Conferinţa NISPACee cu tema „Spreading Standards, Building Capacities:
European Administrative Space in Progress”.
16. Facultatea de Administraţie şi Management Public, Asociaţia Română de Ştiinţe
Regionale şi Regional Science Association International (RSAI) au organizat, în
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zilele de 19 şi 20 mai, un Workshop internaţional pentru doctoranzii cu teme de
cercetare din această sferă de interes. Printre invitaţii s-au numărat: prof. univ. dr.
Andrés Rodriguez-Pose (London School of Economics) - preşedintele RSAI, prof. univ.
dr. Tomaz Dentinho (University of Azores) - directorul executiv al RSAI, prof. univ.
dr. André Torre (National Institute for Agronomic Research, University Paris-Saclay)vicepreşedinte al European Regional Science Association (ERSA) şi membru al RSAI
Council şi Aura Carmen Răducu, fost Ministru al Fondurilor Europene.
17. În data 20 mai, Academia de Studii Economice din Bucureşti a găzduit Adunarea
Generală a AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România), având ca
principale puncte pe ordinea de zi: modificarea şi completarea Statutului AFER și
aprobarea Metodologiei de alegeri a structurilor de conducere pentru mandatul 2016 –
2020. Alegerile pentru structurile de conducere AFER vor avea loc în ziua de 8 iulie
2016, la Sinaia.
18. În data de 24 mai, universitatea noastră a primit vizita Excelenţei Sale, Dl. Gerhard
Reiweger,

Ambasadorul

Austriei

în

România

şi

Republica

Moldova.

După o întâlnire cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ. dr.
Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relaţiile internaţionale, domnia sa a participat
la o dezbatere cu studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de Administrarea Afacerilor
cu predare în limbi străine.

19. Pe data de 24 mai 2016, Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune a
organizat, în Aula Magna, un eveniment pe tema Raportarea integrată în România.
Evenimentul a reunit reprezentanţi din mediul academic şi economicosocial interesaţi de tema raportării integrate, contribuind la dezbaterile recente pe
această temă prin oferirea într-o formă sintetică a rezultatelor cercetărilor existente.
Prezentările au avut la bază două articole pregătite pentru numărul special al "Journal
of Accounting and Management Information Systems" pe tema "CSR in Central and
Eastern Europe" (numărul 2/2016): o trecere în revistă a literaturii pe tema "CSR in
România" (autori: C. Lungu, C. Caraiani, C. Dascălu, D. Turcu, M. Turturea) și un
studiu asupra contextului instituțional din România cu implicații asupra CSR/raportării
integrate

(autori:

M.

Dumitru,

R.

Gușe,

A.

Almașan,

C.

Circa).
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20. Cu ocazia vizitei în România a domnului Dominique Villepin, prim-ministru al Franței
în perioada 2005-2007, E. S. Dl. François Saint-Paul, ambasadorul Franţei în România,
a oferit un dejun de lucru la care au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relațiile internaționale.
21. În data de 25 mai avut loc Ședinţa CA aferentă lunii mai. Au fost supuse atenției
membrilor CA următoarele probleme: Analiza execuției bugetare pentru perioada
01.01-31.03.2016; Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
Aprobarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în anul pregătitor
pentru învăţarea limbii române; Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică
pentru studiile universitare de licenţă și masterat, pentru anul universitar 2016-2017
(Anexa - Graficul activităților); Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de
funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru
anul universitar 2016-2017; Aprobarea numărului de studenți pentru dimensionarea
formațiilor de studii; Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2016 –
2017 la programe de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ
cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă; Aprobarea cererilor depuse de către cadrele
didactice care au obținut certificatele de abilitare pentru a deveni conducători de
doctorat; Modificarea Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din
București, cf. Legii 53/2003, actualizată; Aprobarea Metodologiei privind cazarea
studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2015-2016;
Diverse.
22. În data de 25 mai, în Aula Magna, a avut loc Conferinţa "L'Avenir de l'Europe",
susţinută de Dominique de Villepin, fost prim-ministru al Franţei. Dezbaterea a fost
moderată de prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector cu probleme de relaţii
internaţionale. Au participat E. S. Dl. François Saint-Paul, ambasadorul Franţei în
România, şi E.S. Dl. Pierre Ménat, fost ambasador al Franţei în România.

23. Facultatea de Management și Muzeul ASE au organizat, în 25 mai, o masă rotundă din
ciclul "Profesorii noştri" cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Victor
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Slăvescu, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Bucureşti.
24. ASE a participat, în data de 26 mai, cu o delegație la festivitățile prilejuite de împlinirea
a 50 de ani de la înființarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" din București.
Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector al ASE, a prezentat Mesajul de salut al
conducerii universității către acest colegiu, care furnizează ASE cel mai mare număr de
candidați la licență, și a înmânat o Diplomă de Excelență.
25. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a organizat, în zilele de 26 şi 27
mai, cea de-a 5-a ediţie a Conferinţei Internaţionale EdPROF - Professionalism in
Education.
26. În perioada 26-29 mai, ASE a găzduit Consiliul Reprezentanților Naționali ai
Erasmus Students Network. Peste 60 de studenți din 32 de țări europene, reprezentând
Consiliul director al ESN International și forurile naționale, au dezbătut strategia de
sprijinire și dezvoltare a mobilității studențești în Europa.
27. În perioada 26-29 mai 2016, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
a fost partener oficial la organizarea celei de-a 13-a ediţie a celui mai mare concurs
internaţional de vinuri din Europa de Est – International Wine Contest Bucharest 2016,
al cărui preşedinte a fost Prof. univ. dr. Dan Boboc Focşani, eveniment desfășurat la
Focșani. La concurs au fost prezenţi 21 juraţi străini şi 16 juraţi din România care au
evaluat 1495 de vinuri şi băuturi distilate provenite din 32 ţări. La eveniment au
participat prof. univ. dr. Mirela Stoian şi lect. univ. dr. Georgiana Raluca Lădaru,
prodecani ai Facultăţii de Economie Agroalimentară și a Mediului.
28. În data de 27 mai, prof. univ. dr. Marius Profiroiu a participat, în calitate de prorector
cu relațiile internaționale, la reuniunea Agenției Francofoniei, Biroul pentru Europa
Centrală și de Est, ocazie cu care a prezentat principalele programe cu predare în limba
franceză din ASE și eforturile universității noastre de a sprijini francofonia.
29. În perioada 27-29 mai s-a desfășurat la Universitatea Transilvania din Brașov ședința
ordinară a Consiliului Național al Rectorilor, la care au participat domnul ministru
Adrian Curaj, consilierul președintelui României pe probleme de educație și cercetare
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Ligia Deca și directorii institutelor naționale de cercetare. Pe parcursul întrunirii au fost
dezbătute probleme legate de starea învățământului superior și cercetării românești,
posibilități de finanțare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, finanțarea învățământului
superior, prezentarea stadiului în care se află proiectul ”România educate”, strategii de
viitor pentru educație și cercetare. În cadrul ședinței acestui for, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, a fost ales Vicepreședinte al Consiliului Național al
Rectorilor.
30. În data de 31 mai a avut loc Masa rotundă "Macroeconomic Perspective on the
Social Side of Economic Science", organizată de Departamentul de Economie și
Politici Economice în colaborare cu Reprezentanța din România a Fondului Monetar
Internațional. Invitatul special la această manifestare științifică a fost domnul Alejandro
Hajdenberg, Reprezentant FMI pentru Bulgaria și România.

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