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1. În data de 3 iunie, a avut loc Conferinţa “Economia: De la made in Romania la
made by Romania”, organizată de ASE şi publicaţia cursdeguvernare.ro.
Evenimentul a reunit pe o platformă comună personalităţi de prim rang din sfera
ştiintei financiare şi actori de marcă din economia reală, fiecare având posibilitatea să
îşi exprime propria viziune într-o dezbatere cu caracter cât mai aplicat. Tematica
complexă a fost de interes major pentru actorii economiei naţionale – de la IMM şi
mari companii până la finanţatori, legislatori şi administraţie.
2. În data de 5 iunie, ASE a fost onorată de vizita domnilor prof. Leo M Chalupa,
Vicepreşedinte pe probleme de Cercetare

la George Washington University şi

prof. Eliot SOREL, MD, DLFAPA George Washington University School of
Medicine & School of Public Health. În cadrul acestei întâlniri de lucru, au fost
abordate teme de cooperare în proiecte internaţionale de cercetare în domeniul
securităţii cibernetice şi în domeniul managementului sistemului de sănătate. Cu acest
prilej, au fost stabilite premisele unui parteneriat în domeniul predării în programe de
MBA.
3. În perioada 11-12 iunie, a avut loc cea de-a 9-a ediţie a Conferinţei Internaţionale
AMIS 2014, organizată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
unde s-au prezentat lucrări legate de contabilitate financiară şi de gestiune, audit,
analiză financiară, dreptul afacerilor etc.
4. În data de 12 iunie, Academia de Studii Economice din Bucureşti a organizat, în
parteneriat cu AUF BECO (Agenţia Universitară a Francofoniei, Biroul Europa
Centrală şi Orientală) Seminarul internaţional "Appui a la gouvernance
universitaire", la care au participat peste 80 de experţi şi reprezentanţi din
conducerea a 20 de universităţi francofone din regiune.

5. Pe 13 iunie, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul ASE, a primit vizita domnului
prof. Olivier FARON, administrator general al Conservatorului Naţional de Arte
şi Meserii din Paris (CNAM). Cu acest prilej a fost semnat un acord de parteneriat
de către conducerea celor două instituţii, în vederea derulării unor noi programe MBA
cu dublă diplomă, eveniment urmat de o masă rotundă cu tema "Oportunităţi de
formare continuă în cadrul programelor MBA". La eveniment au participat membri ai
comunităţii academice, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi presă.

Seria

manifestărilor s-a încheiat cu festivitatea de decernare, în Aula Magna, a diplomelor
pentru programul MBA - Master în dezvoltarea economică a întreprinderii, organizat
de ASE şi INDE. Programul MBA are o tradiţie de peste 20 de ani, în cadrul acestuia
sunt formaţi aproximativ 50 de manageri anual, care beneficiază de experienţa
profesorilor români şi francezi, de lucrul în echipă cu colegii din Paris şi de două
voiaje de studii, unul la universitatea CNAM Paris şi unul la Universitatea San
Brenardino, din California, SUA.
6. În ziua de 17 iunie, a avut loc încheierea unui protocol între Autoritatea de

Supraveghere Fiscală (ASF) şi ASE Bucureşti, al cărui element central este
constituit de programul „Tinere talente.” Protocolul a fost semnat de prof. univ. dr.
Mişu Negriţoiu, preşedinte şi membru executiv al ASF şi prof. univ. dr. Pavel Năstase,
rector al ASE Bucureşti, în prezenţa membrilor conducerii celor două instituţii.
Semnarea a fost urmată de declaraţii de presă pentru reprezentanţii mass-media.
Studenţi ai facultăților de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și de Relații
Economice Internaționale au participat, în Aula Magna, la o întâlnire cu domnul
preşedinte Mişu Negriţoiu, care le-a prezentat activitatea ASF şi Programul „Tinere
talente”, după care a răspuns la întrebările studenților. Programul "Tinere talente"
vizează organizarea de stagii de pregătire profesională la ASF, în vederea dezvoltării
profesionale a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, care pot deveni parte a corpului
profesional din ASF.

7. În perioada 25-28 iunie, ASE Bucureşti, prin Departamentul de Analiză şi Evaluare
Economico-Financiară, a fost gazda celei de-a 21-a ediţii a ERES Annual
Conference (European Real Estate Society). Aceasta este cea mai importantă
reuniune la nivel european în promovarea bunelor practici şi diseminarea rezultatelor
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cercetării din industria imobiliară, cu peste 300 de participanţi din 45 de ţări şi circa
250 de articole.
8. Pe 26 iunie, Academia de Studii Economice a inaugurat Galeria de artă
contemporană SIGNUM, prin vernisajul expoziţiei artiştilor Adela şi Vlad
Dumitriu. Galeria SIGNUM este un proiect artistic dintr-o lungă serie de iniţiative de
susţinere a artei, întreprinse de ASE de-a lungul primului său secol de existenţă.
Deţinând o colecţie impresionantă de lucrări de artă, alături de picturile murale
semnate de Cecilia Cuţescu-Storck şi Sabin Bălaşa, ASE Bucureşti derulează de şapte
ani un proiect expoziţional de anvergură, în clădirea Palatului ASE, la galeria de la
etajele 1 şi 2.
Inaugurarea Galeriei SIGNUM, la iniţiativa şi sub coordonarea conf. univ. dr. Voicu
Dragomir, la parterul clădirii ASE din Calea Dorobanţilor nr. 13-15, deschide o
perspectivă nouă asupra rolului de mecena al ASE Bucureşti. Având un profil axat pe
arta abstractă şi conceptuală, Galeria va găzdui expoziţii de pictură, grafică, sculptură,
instalaţie, fotografie şi video, precum şi alte evenimente conexe.
Cele mai importante Hotărâri ale CA, adoptate în şedinţa ordinară din 18 iunie, au fost:
HCA 84/18.06.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
Strategiei Academiei de Studii Economice din Bucureşti 2014-2020;
HCA 85/18.06.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic pentru anul
universitar 2014-2015;
HCA 86/18.06.2014 cu privire la aprobarea Calendarului concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante;
HCA. 89/18.06.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
listei taxelor si tarifelor pentru servicii universitare valabile pentru anul universitar 2014 –
2015;
HCA 91/18.06.2014 cu privire la aprobarea termenului privind depunerea dosarului de
evaluare pentru personalul didactic, care nu s-a evaluat niciodată sau pentru care evaluarea
a expirat sau expiră până la 1.10.2014.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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