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1. Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale
și Industriale au fost organizate o serie de manifestări festive, cultural-artistice,
comemorative și sportive:


Ședința Festivă comună a Senatului Universitar şi Consiliului de
Administraţie, desfășurată în data de 6 aprilie - Ziua Universității;



Concursul de fotografii "ASE-ul văzut de mine", la care au participat, cu
103 fotografii, membrii comunităţii universitare (studenţi, cadre didactice,
personal administrativ)



Ceremonie de comemorare, prin depunerea de flori și păstrarea unui moment
de reculegere, la mormântul domnului prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, Rector
al ASE în perioada 2004-2012, decedat în 6 aprilie 2013, Ziua Centenarului
ASE. La ceremonie au participat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, împreună cu foști și actuali membri ai Biroului Senatului și ai
Consiliului de Administrație.



Turneu de meciuri demonstrative de fotbal, organizat de către USASE, la
care au participat Echipa profesorilor din ASE, echipa Federaţiei Române de
Fotbal și echipa vedetelor din showbiz-ul românesc, câștigat de echipa ASE.



Expoziţia "Castele şi conace revitalizate: conservarea patrimoniului
construit din perspectiva proprietarilor". Facultăţile de Marketing şi de
Business şi Turism, împreună cu Asociaţia Arche au organizat această
interesantă expoziție, care a putut fi vizitată în perioada 5-22 aprilie în foaierul
Bibliotecii Centrale a ASE şi pe holul monumental de la etajul 1.



Crosul StudentRun. Facultatea de Marketing şi Departamentul de Educaţie
Fizică şi Sport au organizat în 10 aprilie Crosul ASE StudentRun, dedicat
Zilei ASE, la care au fost invitaţi studenţii universităţilor din Bucureşti, elevii

liceelor partenere din București, profesorii şi orice alte persoane care au dorit
să participe.
2. În data de 8 aprilie a avut loc vizita în ASE a E.S. Dr. Mile Vasić, Ambasadorul
Republicii Bosnia şi Herţegovina în România. La întâlnire au participat, din partea
ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și prof. univ. dr. Constantin
Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile internaționale. Au fost analizate
oportunităţile de cooperare academică şi ştiinţifică între ASE Bucureşti şi universităţi
din Bosnia şi Herţegovina şi perspectivele atragerii de studenţi din această ţară.
3. În perioada 11-16 aprilie s-a desfăşurat activitatea Comisiei de cazare a ASE, care a
gestionat procesul de cazare a studenţilor din anii II şi III licenţă, anul I master şi anul
I şi II doctorat. Cererile studenţilor au fost încărcate în perioada 14 martie – 8 aprilie.
Au fost depuse 3060 cereri, dintre care au fost soluționate 2413, aprox. 79%. S-au
ocupat, astfel, 55,83% din totalul locurilor de cazare (în această etapă trebuiau alocate
maximum 56%, conform Metodologiei de cazare a studenţilor ASE). Procesul va
continua în septembrie pentru cazarea studenților admiși în anul I la programele de
licență, masterat și doctorat.
4. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în parteneriat cu ANEVAR, a
organizat pe 12 aprilie cea de-a doua ediţie a Conferinţei "Analiza pieţei imobiliare
din România". Cu acest prilej a fost lansată ediţia 2015 a studiului academic
independent AEEF MLS Market Report, elaborat de ASE în parteneriat cu Flexmls.
5. Sub genericul Career Days & Open Doors, pe tot parcursul lunii aprilie studenţii
ASE au avut ocazia să participe la o serie de workshop-uri, vizite şi simulări de
interviuri la diverse companii partenere: PricewaterhouseCoopers, UPC, HP Inc,
Kaufland, Connections Consult, Telus International, UniCredit Business Integrated
Solutions, KPMG, DB Schenker, TotalSoft, Lidl, British American Tobacco,
Vodafone, Genpact, Samsung, Citi, Societe Generale European Business Services şi
Carrefour.
6. În cadrul Memorandumului de Înţelegere, încheiat de Academia de Studii Economice
din Bucureşti, prin Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) cu
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Universitatea din Indiana (Kelley School of Business, SUA) un număr de 18 studenţi
americani se află, în perioada 11 aprilie - 20 mai, în vizită în universitatea noastră
şi desfășoară, în același timp, un stagiu de practică la şase firme din Bucureşti.
7. Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înființarea Universității RomânoAmericane, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat pe 14 aprilie la
Festivitățile dedicate acestei aniversări. Din partea ASE a fost prezentat un Mesaj de
felicitare, adresat conducerii și întregii comunități universitare a URA.
8. Ambasada Indiei la Bucureşti şi ASE au organizat în data de 14 aprilie Seminarul
"Ambedkar and Social Change", cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de la naşterea
domnului Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, iniţiatorul Constituţiei indiene.
9. În data de 15 aprilie a avut loc în ASE Ședinţa Consiliului Academic şi a Consiliului
Director din cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România. Au fost
discutate şi aprobate câteva propuneri de modificare a Statutului Asociaţiei, precum şi
a Metodologiei de alegere a structurilor de conducere pentru mandatul 2016 – 2020, ce
vor fi supuse aprobării Adunării Generale din 12 mai a.c.
10. Vineri, 15 aprilie, a avut loc o întâlnire între domnul prof. univ. dr. Constantin
Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relaţiile internaţionale şi o delegaţie din
China, formată din Tsangyan Chang - Feng Chia University şi Chi Wei Su - Ocean
University of China. Au fost explorate oportunităţile de cooperare în domeniul
schimburilor de studenţi, cadre didactice şi cercetători şi organizarea de evenimente cu
caracter ştiinţific în vederea încheierii unor acorduri de cooperare între ASE şi cele
două universităţi chineze.
11. Pe 17 aprilie a avut loc, în prezenţa conducerii ASE şi a domnului Victor Vlad
Grigorescu, Ministrul Energiei, Sesiunea de lucru "Securitate şi diplomaţie
energetică", în cadrul căreia a fost dezbătută Strategia energetică a României 20162030 cu perspectiva anului 2050. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a
transmis un mesaj de deschidere din parte ASE către participarea la elaborarea unor
astfel de strategii, precum și pentru soluționarea unor probleme cu care se confruntă
economia României.
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12. Facultatea de Marketing, Asociaţia Arche şi Facultatea de Business şi Turism au
organizat în data de 18 aprilie, Ziua Mondială a Monumentelor și Siturilor,
Conferinţa

"Patrimoniul

cultural

naţional:

revitalizare,

promovare

și

valorificare". Despre importanța restaurării, promovării și valorificării patrimoniului
cultural național, precum și despre contribuția remarcabilă a acestuia la dezvoltarea
societății românești au vorbit Vlad Alexandrescu, Ministrul Culturii, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Sergiu Nistor, consilier prezidențial, ICOMOS
România, Attila Racz, proprietarul Castelului Daniel din Tălișoara, Ilinca Buha,
director executiv Conacul Hagianoff din Manasia, Anamaria Răvar și Anca Raluca
Majaru ‐ Asociația Arché, prof. univ. dr. Călin Vegheș, decanul Facultății de
Marketing, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, alți invitați.
13. ASE a găzduit în data de 19 aprilie, în Aula Magna, Conferința domnului SABER
CHOWDHURY, Preşedintele Uniunii Interparlamentare (UIP), cu tema
"Sustainable Development Goals", la care au fost prezenți studenţi şi cadre didactice.
Vizita distinsului oaspete în România a avut loc cu ocazia Seminarului regional
privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a aniversării de către
Parlamentul României a 125 de ani de la afilierea sa la UIP.
14. În perioada 18-22 aprilie Serviciul de Marketing și Comunicare a organizat
Săptămâna Porţilor Deschise, ca parte a campaniei anuale de promovare a ofertei
educaționale pentru învățământul la licență. Liceenilor din toată ţara, interesați de
ASE, le-au fost puse la dispoziție informaţii despre desfăşurarea Admiterii la licenţa în
2016, perspective şi oportunităţi de carieră, detalii despre oferta educaţională a fiecărei
facultăţi, prezentată în cadrul Târgului Facultăţilor ASE. Elevii au dialogat cu
reprezentanţi ai cadrelor didactice şi ai studenţilor, au asistat la prezentări în Aula
Magna, au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student (amfiteatre, săli de
lectură, săli de sport, muzeul ASE) și au primit materiale promoționale.
Universitatea noastră a fost vizitată în această perioadă de aproximativ 2500 de elevi
din peste 50 de colegii și licee din Bucureşti, Ploiești, Călăraşi, Piteşti, Brăila,
Constanţa, Buzău, Câmpina, Slobozia, Focşani, Pucioasa, Târgovişte, Piatra Neamţ,
Buftea, Sibiu, Ialomiţa, Brăneşti, Câmpulung, Piatra Neamţ, Alexandria, Buşteni,
Galaţi, Iasi, Craiova, Giurgiu, Rm. Vâlcea, Giurgiu. Desfășurarea Săptămânii Porților
Deschise la ASE s-a bucurat de un larg interes din partea presei centrale și locale din
țară.
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Mulțumim tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestui important proiect:
conducerilor și reprezentanților facultăților (cadre didactice și studenți) prezenți la
standurile Târgului Facultăților, studenților voluntari - ghizi pentru numeroasele
grupuri de elevi din cele cinci zile și organizatorilor - echipa Serviciului de Marketing
și Comunicare.
15. În data de 20 aprilie a avut loc Ședinţa CA aferentă lunii aprilie, prima ședință a
noului Consiliu de Administrație al ASE. Dintre problemele supuse atenției membrilor
CA menționăm: Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF), a
Structurii Serviciilor Tehnico – Administrative și a Structurii de învăţământ şi
cercetare; Programul operaţional pentru perioada martie–decembrie 2016; Plata
activităților de evaluare pentru ciclul de studii universitare de licență și masterat,
aferente anului universitar 2015-2016; Salariilor de încadrare și a sporurilor legale
pentru funcțiile de conducere din universitate (rector, prorectori și decani); Comisiile
de admitere la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat;
Comisiile de finalizare a studiilor universitare licență și masterat; Ghidul de elaborare
a tezei de doctorat; Procedura de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat;
Metodologia de alegeri şi desemnare a membrilor consiliului studiilor universitare de
doctorat (CSUD) al ASE; Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului
public de numire a Directorului CSUD 2016; Modificarea Regulamentului
instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;
Constituirea Comisie de Etică și Deontologie Profesională; Cererile cadrelor didactice
asociate; Posturile scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

16. În data de 20 aprilie Aula Magna a fost gazda unui Workshop Microsoft, eveniment
la care au participat reprezentanţi ai ASE, Microsoft, Orange, Office 365, cadre
didactice şi studenţi interesaţi să experimenteze beneficiile tehnologiei moderne în
educaţie.
17. În perioada 20-24 aprilie Editura ASE a participat cu un stand la cea de-a XVIII-a
ediţie a Târgului Gaudeamus de la Cluj-Napoca. Felicităm echipa Editurii ASE
pentru obținerea Premiului Educația, ca recunoaștere a programului de la stand
(lansări de lucrări, prezentări de lucrări și alte manifestări), precum și a calității cărților
prezentate la târg!
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18. Conform tradiției, sfârșitul lunii aprilie este perioada desfășurării Sesiunii științifice
studențesti, organizată în acest an în zilele de 21 și 22 aprilie. Au fost prezentate 831
de lucrări la licență și 198 la masterat, susținute în cadrul celor 36 de secțiuni la licență
și 10 la masterat. Din bugetul ASE au fost acordate premii în valoare de 37260 lei.
Cele mai bune lucrări prezentate de către studenți au primit și premii din partea
sponsorilor fideli ai universității.
19. La invitaţia domnului Ion Toni Teau, Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
domnul prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea, prorector al ASE, a participat în data de 21
aprilie la Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din România. Din
partea conducerii ASE a fost prezentat un Mesaj de salut, adresat membrilor
Asociației.
20. Asociația Studenților la Economie Agroalimentară și a Mediului (ASEAM), în
parteneriat cu Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului au organizat, în
data de 22 aprilie, evenimentul „Ziua Pământului la EAM”. În cadrul acestuia,
reprezentanți ai mediului social-economic (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Ecoteca, RLSM Ecoservices, B!tonic) au împărtășit idei legate de importanța unei
alimentații sănătoase și sigure, preocupări pentru protecția mediului și diverse
proiecte, care vizează aceste teme deosebit de importante.
21. ASE a găzduit în data de 25 aprilie un eveniment în cadrul Campaniei "Vieți
împletite - Donează frumusețe!", demarată de Fundația "Renașterea" încă din 2015
și susținută în ASE de Facultatea de Marketing. Campania a avut ca obiect donarea
de păr sau bani pentru crearea de peruci din păr natural, destinate femeilor
diagnosticate cu cancer.
22. Marți, 26 aprilie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
Conferinţa Ligii Europene pentru Cooperare Economică (ELEC – European
League for Economic Cooperation), având ca temă de dezbatere „How can the EU
generate a virtuous circle in the Black Sea Reagion – the case of food and energy
security”. La acest eveniment au participat: primul-ministru Dacian Cioloş,
guvernatorul Băncii Naţionale a României – academician Mugur Isărescu, comisarul
european pentru politici climatice şi energie – Miguel Arias Canete, ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale – Achim Irimescu, directorul adjunct al Direcţiei
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Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene – Rudolf
Moegele.
23. În data de 26 aprilie a avut loc Întâlnirea dintre Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor şi E.S. Dl. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale
Germania în România. La întâlnire au mai participat: din partea germană - ataşatul
pe probleme de cooperare culturală şi dl. Dieter Müller, directorul Centrului din
România al DAAD, Serviciul German de Schimburi Academice şi din partea română prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relaţiile
internaţionale şi conf. univ. dr. Mihaela Dan. Au fost discutate perspectivele
cooperării universitare şi ştiinţifice cu universităţi germane, dezvoltarea colaborării cu
companiile germane prezente în România, susţinerea programelor cu predare în limba
germană şi activitatea lectoratului german în ASE.

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