MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Piața Romană nr.6, sector 1, București, cod 010374, România
Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01. Fax +4021.319.18.99
www.ase.ro; rectorat@ase.

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR. 3/ MARTIE 2016
1. În data de 9 martie prof. univ. dr. Nicolae Istudor, confirmat de către Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice în funcția de rector al ASE începând cu
data de 6 martie 2016, a prezentat spre consultare membrilor Senatului Universitar
echipa sa de management. Noii prorectori ai ASE și domeniile coordonate de aceștia
sunt: prof. univ. dr. Roxana Sârbu – activitatea didactică; prof. univ. dr. Dorel Mihai
Paraschiv – relațiile cu mediul economico-social și viața studențească; prof. univ. dr.
Ion Smeureanu – dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică; prof. univ. dr.
Constantin Marius Profiroiu – relațiile internaționale; prof. univ. dr. Cristian Bogdan
Negrea – cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea; prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea
– managementul economico-financiar.
2. În data de 9 martie ASE a găzduit Conferinţele practice „Bookland Evolution” – un
proiect cultural inovator care încurajează performanţa şi promovează adevăratele
valori în rândul tinerilor. Pe durata acestor întâlniri, elevii și studenții au fost invitaţi
să îşi descopere vocaţia, să găsească soluţii pentru viitorul lor profesional şi să îşi
lărgească orizontul, mulţumită experienţelor şi ideilor împărtăşite de o serie de
personalităţi marcante, oameni de cultură şi profesionişti din toate domeniile.
3. În perioada 10-30 martie a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de decan și
validarea acestora de către Senat, în ședința din 30 martie. În urma acestui concurs, au
fost numiți decani și membri ai Consiliului de Administrație al ASE următorii
colegi: FABIZ - prof. dr. Daniela Șerban; AMP - prof. univ. dr. Elvira Nica; BBS conf. univ. dr. Alin Valentin Angheluță; Business și Turism - prof. univ. dr. Rodica
Pamfilie; CSIE - prof. univ. dr. Marian Dârdală; CIG - prof. univ. dr. Liliana Feleagă;
ETA - conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă; EAM - prof. univ. dr. Dan Boboc ;
FABBV - conf. univ. dr. Ionela Costică; Management - prof. univ. dr. Ion Popa;

Marketing - prof. univ. dr. Călin Petrică Vegheș; REI - prof. univ. dr. Gheorghe
Hurduzeu. Felicitări colegiale și succes în îndeplinirea, împreună cu echipele de
prodecani și consiliile facultăților, a programelor de management pentru mandatul
2016 - 2020!
4. În data de 10 martie AFER, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică şi Muzeul ASE au organizat o masă rotunda, în ciclul "Profesorii
noştri", cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea academicianului Vladimir
Trebici, fost profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti.
5. În data de 10 martie a avut loc conferinţa "Politica externă: România şi
schimbarea ordinii internaţionale. Economie şi geopolitică". Evenimentul a fost
organizat de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale și cursdeguvernare.ro.
6. În data de 16 martie a avut loc şedinţa CA, aferentă lunii martie. Principalele
probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: aprobarea scoaterii la concurs a
posturilor didactice în semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016; completarea
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul ASE;
analiza execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015; analiza Raportului
privind activitatea de cercetare științifică; modificarea Metodologiei privind
organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de licență și masterat, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr.
3107/2016 din 27 ianuarie 2016; modificarea Graficului activităților pentru anul
universitar 2015-2016 la programele de studii universitare de licență, organizate la
formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; aprobarea Metodologiei
privind cazarea studenților în căminele ASE în anul universitar 2015-2016;
modificarea Calendarului Studentului 28.09.2015–30.09.2016; alte probleme ale
activităţii curente a CA.
7. În perioada 16.03 - 30.03 s-a desfășurat concursul și au fost validați de către Senatul
universitar al ASE directorii departamentelor de Contabilitate și Audit și Monedă
și Bănci, locuri devenite vacante în urma numirii domnilor prof. univ. dr. Eugeniu
Țurlea și prof. univ. dr. Cristian Bogdan Negrea în funcția de prorectori ai ASE. Au
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fost aleși la conducerea departamentelor menționate domnii prof. univ. dr. Mihai
Păunică și conf. univ. dr. Adrian Enciu.

8. În data de 16 martie a avut loc întâlnirea noii echipe manageriale a ASE cu
personalul administrativ al universității, în cadul căreia au fost prezentate
principalele așteptări față de activitatea din zona administrativă, precum și necesitatea
îndeplinirii corecte și la timp a sarcinilor de serviciu, într-o atmosferă de încredere în
spiritul de echipă al comunității noastre universitare.
9. În perioada 16-25 martie au avut loc înscrierile studenţilor la Sesiunea știinţifică
anuală, care se va desfășura în zilele de 21 și 22 aprilie. Dorim Succes tinerilor noștri
cercetători!
10. În data de 17 martie Comisia Romano-Americană Fulbright şi Facultatea de
Administraţie şi Management Public au organizat o prezentare a oportunităţilor de
studiu şi cercetare în Statele Unite prin programul de burse Fulbright. Student
2017-2018 pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii români.
11. În data de 17 martie studenţii ASE au avut o întâlnire cu Florin Godean - CEO Adecco
România - şi Gabriela Szabo, în cadrul evenimentului de lansare a competiţiei CEO
FOR 1 MONTH! Câştigătorul va beneficia de oportunitatea de a fi director executiv
pentru o lună, sub directa supraveghere şi îndrumare a domnului Florin Godean.
Stagiul de practică va avea loc în luna iulie 2016.
12. În cadrul Zilelor carierei în ASE, desfăşurate în perioada 15-17 martie, au fost
organizate întâlniri între reprezentanţi de top ai unor mari companii de pe piaţa
românească şi studenţii ASE, la care au fost prezentate oportunităţi de carieră și
programe de recrutare şi training. Studenţii au avut întrevederi cu reprezentanţii
KPMG, Genpact, Vodafone, BCR, Samsung, Hewlett Packard Enterprise,
Procter&Gamble, Ernst&Young, Nestle, Google și FM Logistic.
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13. În perioada 21- 25 martie ASE a organizat cea de-a treia ediţie a Forumului pentru
Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat. Forumul a reunit specialişti de top din
mediul de afaceri, academic, diplomatic şi guvernamental, care au dezbătut probleme
actuale ale economiei naţionale în cadrul unor întâlniri interactive cu studenții, în
primul rând, care constituie publicul-țintă al acestei manifestări. Printre obiectivele
forumului se numără dezvoltarea relaţiilor membrilor ASE cu reprezentanţii
guvernului pentru crearea unui context de colaborare eficientă între cele două entităţi,
interconectarea specialiştilor din diferite domenii pentru a dezvolta strategii
guvernamentale şi de business şi informarea studenţilor cu privire la mediul economic
şi politic, pentru a-i provoca la participare activă. Au fost discutate şi analizate aspecte
care vizează o dezvoltare durabilă a cooperării între mediul privat, Guvern şi mediul
academic, care să permită o anumită stabilitate prin implementarea unor proiecte pe
termen lung.

14. În data de 22 martie ASE a avut onoarea de a fi gazda lui Jimmy Wales, fondatorul
Wikipedia. Studenții și cadrele didactice s-au întâlnit cu unul dintre vizionarii
vremurilor noastre, care a înțeles valoarea informației în societatea contemporană și
importanța contribuției fiecarui membru al comunității la extinderea cunoașterii
globale.

15. În data de 23 martie a avut loc o masă rotundă organizată de CEFIMO, FABBV şi
Şcoala Doctorală de Finanţe, în cadrul căreia profesorul Paul Wachtel de la New
York University STERN și Doctor Honoris Causa al ASE a împărtăşit din
experienţa domniei sale de editor al revistei "Comparative Economic Studies" în
prelegerea cu tema "The Art of Publishing".
16. În perioada 24-26 martie s-a desfășurat INTERNATIONAL FINANCE AND
BANKING CONFERENCE - FI BA 2016, conferinţa internaţională a Facultăţii de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
17. În data de 25 martie Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat
un seminar de cercetare pe tema "What Editors, Referees and Examiners are
Looking for", susţinut de prof. Robert Faff - University of Queensland și ASE
Visiting Research Professor.
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18. În perioada 29 - 31 martie ASE, Fundaţia ASE şi USASE au organizat cea de-a treia
ediţie a Târgului de joburi şi internshipuri "ASE Job & Internship Fair 2016",
desfășurat în scopul consolidării și dezvoltării legăturii cu mediul de business. Târgul
se încadrează în seria evenimentelor de facilitare a accesului mai direct pe piața forței
de muncă al studenților și absolvenților și cuprinde workshop-uri, conferințe, vizite la
companii și altele.
19. În perioada martie - mai Facultatea de Business și Turism (Departamentul de Turism
și Geografie) și Expressoft, unul dintre cele mai prestigioase branduri de servicii și
soluții de profil, organizează o serie de seminarii de IT pentru hoteluri și
restaurante, un proiect având ca beneficiari studenții din anul I ai unor programe de
masterat.

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