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1. În perioada 25 februarie - 1 martie Editura ASE a participat la cea de-a XIV-a ediţie a
Târgului de carte "Gaudeamus" Craiova, organizat în foaierul Teatrului Naţional
"Marin Sorescu". Activitatea editorială şi lansările de carte din cadrul târgului s-au
bucurat şi de data aceasta de apreciere - Academiei de Studii Economice din Bucureşti
i-a fost decernat Premiul "Educaţia". Felicitări, Editura ASE!
2. În perioada 2 martie – 2 aprilie a avut loc campania media de promovare a ofertei
educaționale pentru admiterea la licență 2015. Iniţiată de Serviciul Marketing şi
Comunicare,

campania

s-a

desfăşurat

în

11

judeţe

din

ţară

(Argeş,

Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Vâlcea și
Vrancea) pe principalele posturi regionale de televiziune cu cea mai mare acoperire, în
presă (în judeţele Argeş şi Buzău) şi online (în judeţul Buzău). Cu acest prilej, în afara
clipului de promovare difuzat de minimum 2 ori pe zi în prime-time, au fost realizate
ştiri publicitare, emisiuni de promovare şi interviuri cu membri conducerii ASE
Bucureşti şi cu studenţi ai universităţii noastre de către televiziunile din judeţele
Vrancea, Galaţi şi Brăila, acestea fiind difuzate în intervalul orar de maximă audienţă
şi cu mai multe reluări pe durata derulării campaniei.
3. În data de 3 martie Facultatea de Marketing a organizat o conferinţă, susţinută de
Anton Knolmar - Vice President HP, Global Marketing şi Andreas Klauser - HP
EMEA Director Demand Management Services, Global Marketing.
4. În data de 4 martie a fost lansat „Programul de formare profesională a tinerilor
specialişti”, organizat de BNR şi susţinut de ASE Bucureşti. Programul, iniţiat în
anul 2001, oferă tinerilor cu o pregătire solidă în domeniul economic, juridic sau

matematică posibilitatea valorificării cunoştinţelor sau experienţei acumulate în
activitatea băncii centrale. Programul dispune de 10 posturi care se ocupă în limita
candidaţilor selectați pentru participarea în program.
5. În data de 4 martie studenții Facultății de Marketing au organizat in Aula Magna
evenimentul nonconformist “Emoţia de primăvară”, de promovare a talentului
studenţilor, creativității şi libertății de expresie. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa
în număr mare a studenţilor, care au asistat la un program plin de ritm, distracţie,
poezie şi dans într-o atmosferă relaxată şi dinamică.
6. În data de 5 martie Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară a
organizat Conferinţa AEEF: "Analiza preţurilor de transfer", avându-l ca invitat
pe Ionuţ SIMION, partener Tax&Legal Services. În cadrul evenimentului au fost
dezbătute aspecte legate de preţurile de transfer, care au devenit o prioritate majoră de
analiză şi evaluare, aflate pe primul loc în agenda fiscală a directorilor financiari ai
companiilor multinaţionale, dar şi principala arie investigată de către autorităţile
fiscale.
7. În cadrul ”Zilelor carierei în ASE”, desfăşurate pe tot parcursul lunii martie, au fost
organizate numeroase întâlniri între reprezentanţii de top ai unor mari companii de pe
piaţa românească şi studenţii ASE, în care au fost prezentate oportunităţi de carieră și
programe de recrutare şi training.
8. În zilele de 5 şi 6 martie, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului a
organizat cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei internaţionale "Performanţa ecologică
într-o economie competitivă" - PEEC 2015.
9. În perioada 9 - 13 martie ASE Bucureşti a organizat cea de-a doua ediţie a
Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat. Forumul a reunit timp
de cinci zile invitați şi specialişti de top din mediul de afaceri, academic, diplomatic şi
guvernamental, care au dezbătut problemele economiei naționale în cadrul unor
întâlniri interactive, desfășurate în Aula Magna și sala de conferinţe Virgil Madgearu.
Forumul pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat este un proiect iniţiat de
Academia de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul Facultății de
Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine și a Facultății de Economie
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Agroalimentară și a Mediului, în parteneriat cu Asociația Pro Magna, care îşi propune
să ofere perspective pe teme relevante pentru studiu şi implementarea și gestionarea
atât a dezvoltării durabile, cât și a spiritului antreprenorial.
10. În data de 11 martie a avut loc Ședința ordinară a CA aferentă lunii martie. Dintre
problemele supuse atenției membrilor CA, în vederea înaintării lor spre dezbatere
Senatului universitar al ASE, menționăm: analiza rezultatelor la examenele din
semestrul I; validarea rezultatelor privind posturile didactice scoase la concurs în
semestrul I; modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, conform Ordinul MECS
3179/2015; aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice, în semestrul al II-lea;
propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr. Robert
FAFF, de la UQ Business School, Universitatea din Queensland, Australia.
11. În perioada 16-27 martie s-a desfăşurat înscrierea în cadrul fiecărei facultăţi a
lucrărilor studenţilor ASE pentru Sesiunea Stiinţifică Studenţească 2015.
12. În data de 18 martie, Dr. Michael Hastings, Lord Hastings of Scarisbrick, Global
Head of Corporate Citizenship a efectuat o vizită de lucru în ASE, prilej cu care
au continuat demersurile şi acţiunile de consolidare a parteneriatului ASE-KPMG şi
s-a decis extinderea acestuia şi la alte universităţi, în special cele din Marea Britanie.
Totodată, s-a stabilit agenda următoarei întâlniri.
13. La Galeria de artă contemporană SIGNUM, deschisă sub egida ASE, a avut loc în data
de 19 martie, vernisajul expoziţiei de pictură a artiştilor Marinella Dumitrescu şi
Anca Bentu intitulată "Umbre". Expoziţia poate fi vizitată până pe 10 aprilie.
14. În data de 24 martie a avut loc în ASE Seminarul de prezentare a oportunităţilor de
studiu şi cercetare în Statele Unite, prin programele de burse Fulbright şi
Education USA. Evenimentul a fost organizat de Comisia Fulbright RomanoAmericană şi Facultatea de Administraţie şi Management Public.
15. În zilele de 26 şi 27 martie, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
a organizat Conferinţa anuală "International Finance and Banking Conference -
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FI BA 2015" - ediţia a XIII-a, în colaborare cu SIF Banat Crişana, Asociaţia Română
de Finanţe Bănci (ROFIBA) şi Centrul de Cercetări Financiar-Monetare (CEFIMO).
16. În zilele de 26 şi 27 martie Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată şi Facultatea
de Business şi Turism au organizat Conferinţa internaţională "Competitiveness
and Economic&Social Cohesion”.

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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