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106 ani de tradiție universitară economică la ASE
Academia de Studii Economice din București a sărbătorit 106 ani de la înființare printr-o serie
de manifestări, desfășurate în perioada 3-17 aprilie. Programul a inclus evenimente științifice,
culturale, sportive etc., cu participarea unor invitați de marcă din țară și străinătate, din mediul
academic, universitar, diplomatic și de afaceri, astfel:


Pe 3 aprilie a.c., a avut loc Conferința „A new Deal for Romanian Financial Services
Users, BETTER Finance 10th Year Anniversary Event”, organizată de Better Finance
– Federația europeană a asociațiilor consumatorilor de produse financiare – și AURSF
(Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare), în parteneriat cu ASE.
Desfășurată sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, conferința a
adus în discuție subiecte legate de necesitatea ofertelor pentru utilizatorii de servicii
financiare români și europeni, despre evoluțiile din UE și din țară în domeniul pensiilor
și asigurărilor de viață, dar și pe piața de capital. Au participat prof. univ. dr. Dorel
Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească,
Leonardo Badea, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Lucian Claudiu
Anghel, președintele Bursei de Valori București, Jella Benner-Heinacher, președintele
Better Finance, Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, specialiști în domeniul
serviciilor financiare, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai asociațiilor și
companiilor de asigurări și pensii private.
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Pe 3 aprilie a.c., s-a desfășurat Conferința „CFA AMBASSADORS”, organizată de
CFA România, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori și Facultatea
de Relaţii Economice Internaţionale. Invitatul conferinței a fost Ayman Abouhend, CFA
- Chief Investment Officer at Advisable Wealth Engines. Discuțiile au vizat subiecte
legate de algoritmi economici în manipularea politicilor economice și de conceptul de
bănci digitale.



Pe 3 aprilie a.c., a avut loc Adunarea Festivă a comunității universitare, dedicată Zilei
ASE. Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, care a evocat contribuțiile ctitorilor ASE și datoria întregii comunități universitare
de a urma cu cinste șirul glorios de fapt intelectuale și de a continua experiența înaintașilor
prin care s-a întărit identitatea profesională a economiștilor. „Îndrăznesc să apreciez că
înaintașii noștri au fost mari dascăli, mari oameni de știință, mari oameni de stat, făuritori
de istorie și surse de inspirație pentru generațiile viitoare. Sunt convins că împreună vom
reuși să continuăm, cu bune rezultate, munca înaintașilor noștri, iar universitatea noastră
va ajunge la nivelul așteptărilor lor și ale noastre”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae
Istudor.
În cadrul Adunării Festive au luat cuvântul: prof. univ. dr. Pavel Năstase, președintele
Senatului ASE; prof. univ. dr. Ioan Ștefan Groza, secretar de stat la Ministerul Educației
Naționale; prof. univ. dr. Lucian Puiu Georgescu, secretar de stat la Ministerul Cercetării
și Inovării; prof. univ. dr. ing. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din
București, secretarul general al CNR; prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, președintele
Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER); prof. univ. dr. Ioan Talpoș,
președinte de onoare al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER); drd.
Dragoș Stoica, președintele Senatului Studențesc al ASE. ASE a primit, de asemenea, un
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mesaj aniversar din partea Consorțiului Universitaria, transmis de prof. univ. dr. Marilen
Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. La Festivitate au participat membri
din conducerea ASE, invitați din mediul socio-economic, personalități din lumea
academică, rectori ai universităților de stat, cadre didactice și studenți. Întâlnirea s-a
încheiat cu un moment artistic susținut de Corul ASE.



Pe 3 aprilie a.c., a avut loc Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedinte al Academiei Române,
rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. În mesajul de deschidere, prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a oferit în Laudatio câteva repere din activitatea
remarcabilă a distinsului om de știință, subliniind spiritul enciclopedic, erudiția științifică,
activitatea managerială și contribuția la rezolvarea problemelor esențiale ale
învățământului superior din România, dar și importanța mesajului profund patriotic de
dragoste și atașament real față de istoria țării și valorile naționale pe care îl transmite
tinerei generații. În cuvântarea sa, acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop a făcut un apel la
prețuirea a tot ceea ce este strămoșesc, la cumpănire, la dreptate și adevăr, toate
reprezentând dezideratele principale care să ne ajute să înțelegem mai bine prezentul și
să ne adaptăm mai ușor cerințelor vieții actuale. „Să nu urâm nici țara aceasta și nici
oamenii ei. Nicio țară și niciun popor pe lumea asta nu merită și nu trebuie să trezească
ură. Iar înțelepții noștri ne transmit, dacă știm să le descifrăm mesajele, un testament
minunat: setea de adevăr și de dreptate, învăluite, amândouă, în iubire și bunătate”,
a declarat acad. Ioan-Aurel Pop.
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Pe 4 aprilie a.c., a avut loc Conferința Internațională de Economie și Științe Sociale
ICESS 2019, ediția a II-a. Aceasta a reunit cadre didactice și doctoranzi de la toate
facultățile ASE, precum şi invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate. Conferința a fost
deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Mesaje de bun venit au adresat
și prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector cu activitatea de cercetare științifică,
dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale.
Printre keynote speakers, s-au numărat: dr. Tilokie Depoo - Chief Academic Officer &
Dean, School for Business, Metropolitan College of New York (USA), prof. Winfried
Pohlmeier – University of Konstanz (Germany), prof. Jean-Michel Eymeri-Douzans –
Sciences Po Toulouse (France). Lucrările conferinței s-au desfășurat în cinci secțiuni, cu
următoarele teme de dezbatere: „Management Challenges in Public and Private
Organizations”, „Financial Challenges for Bio-Economy and Environmental Projects”,
„Cultural & Creative Economy. Creative and Entrepreneurial Europe”, „Contemporary
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Business - between Sustainability and Waste” și „Information Gathering and Reporting
in the Data Science Era: Challenges and Opportunities”.



Cinstirea înaintașilor și întemeietorilor ASE - în zilele de 4 și 12 aprilie a.c., delegații
ale Consiliului de Administrație și conducerii Senatului Universitar au depus coroane la
mormintele întemeietorilor și foștilor rectori ai ASE: prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, prof.
univ. dr. Paul Bran, prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, prof. univ. dr. Constantin Bărbulescu,
prof. Virgil Madgearu, A. D. Xenopol, prof. Stanislas Cihoski.



Pe 4 aprilie a.c., ASE, prin Centrul de Excelență în Comerț Exterior, a organizat prima
consultare cu mediul de afaceri privitoare la „Strategia Națională de Export a
României”. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului public și privat,
profesori, producători și exportatori români, care și-au exprimat opinia cu privire la
elaborarea strategiei, atât de utilă și valoroasă pentru capitalul autohton.
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În data de 4 aprilie a avut loc, în Aula Magna, festivitatea de decernare a unor distincții
și diplome ale ASE, după cum urmează:
- Diploma „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. dr.
Ahmed Deya Khamis, președinte al Egyptian Academy of Computers, Information and
Management Technology din Tant (Egipt);
- Diploma „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului conferențiar universitar doctor
Fugigi Petru Constantin;
- Titlul onorific și diploma de "Profesor Emerit" unor cadre didactice care s-au pensionat
în acest an universitar.



Pe 5 aprilie a.c. Facultatea de Marketing a organizat transmiterea în direct a
Matinalului Tonic de la Virgin Radio, din studioul amplasat în ASE, clădirea Ion N.
Angelescu (intrarea din Căderea Bastiliei). Timp de câteva ore, studenții ASE s-au
bucurat de muzică bună și au zâmbit alături de cei mai amuzanți DJ ai momentului.
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Pe 5 aprilie a.c., în Sala Virgil Madgearu a avut loc o lansare de carte - „Sustenabilitate
şi inovare în mediul internațional de afaceri”, Editura ASE, București, 2019, autori: Ana
Maria Marinoiu și Alina Irina Popescu. La eveniment au participat prof. univ. dr. Dorel
Paraschiv, prorector cu relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, și prof.
univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector cu activitatea de cercetare științifică, cadre
didactice, alți invitați.



Pe 6 aprilie a.c., Facultatea de Marketing a organizat Crosul „ASE Student Run
& Bucharest Students Run”, ediţia a IV-a. Sesiunea de încălzire a participanților a fost
asigurată de către Vlad Alexandru, atlet de performanță, practicant al decatlonului cu
rezultate de excepție la nivel european. Startul a fost dat de Constantina Diță campioană
olimpică, alergătoare pe distanțe lungi, specializată în maraton și semimaraton.
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În data de 6 aprilie, a avut loc la Cantina Moxa întâlnirea membrilor comunităţii
universitare, prilej de socializare și de a celebra împreună cei 106 ani de prestigiu al
universității noastre în peisajul învățământului superior economic. Biroul Consiliului de
Administrație exprimă mulțumiri tuturor celor implicați în pregătirea și buna desfășurare
a acestui moment aniversar.



Pe 6 aprilie a.c., s-a desfășurat TROTINETOBUS ASE 106 – eveniment realizat de
Facultatea de Marketing, care a constat în "inaugurarea" liniei speciale de Trotinetobus
ASE 106 din Complexul Moxa. Sărbătorind "100% ecologic 100șASE ani" de la
înființarea universității, studenți, profesori și absolvenți ASE au făcut o plimbare pe Calea
Victoriei cu cele 106 trotinete electrice puse la dispoziţie de sponsori.
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Pe 9 aprilie a.c., Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București
(ALUMNI

ASE)

a

organizat

Conferința

„Leadership

și

transformare

organizațională”, invitați de onoare: Mariana Gheorghe, Alumna ASE, ex CEO OMV
Petrom, Sergiu Manea, președinte Alumni ASE, CEO BCR, Ionuț Simion, vicepreședinte
Alumni ASE, Country Manager Partner PwC. În cadrul întâlnirii, au fost discutate teme
despre provocările din funcțiile conducere în cadrul unor companii de succes și despre
decizii imperative care demonstrează capacitatea de adaptabilitate a multinaționalelor.



În perioada 11-12 aprilie a.c. s-a desfășurat Sesiunea științifică studențească anuală.
Programul sesiunii a cuprins 36 de secțiuni organizate de facultățile ASE, dintre care 27
de secțiuni pentru studenții înscriși la programe universitare de licență și 9 secțiuni pentru
studenții de la masterat. Din totalul de 760 de lucrări înscrise, 578 de lucrări au fost
susținute la secțiunile pentru studenții de la licență și 182 de lucrări au fost susținute la
secțiunile pentru studenții de la masterat. Pentru fiecare secțiune s-a acordat câte un
premiu pentru locul I, în valoare de 360 de lei, un premiu pentru locul II, în valoare de
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285 lei, un premiu III în valoare de 210 lei și două mențiuni, în valoare de 180 de lei
fiecare. Felicitări cadrelor didactice membre în comisiile de jurizare și coordonatoare de
lucrări, tuturor studenților participanți și câștigătorilor pentru reușita evenimentului!


În data de 17 aprilie a.c., a avut loc în Clădirea Ion N. Angelescu cea de-a VI-a ediție a
Târgului de Joburi „ASE Job&Internship Fair 2019”, organizat de ASE, cu sprijinul
Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), Alumni
ASE și Asociației Facultăților de Economie din România (AFER). La eveniment au
participat reprezentanți ai marilor companii din diverse domenii, care au dialogat cu
studenții ASE pe teme de oportunități profesionale, prezentându-le acestora oferte de job.

Manifestările organizate cu prilejul aniversării a 106 ani de tradiție universitară economică la ASE
au reliefat strânsa legătură dintre universitate, mediul academic și cel economico-social, alături de
care ASE desfășoară permanent activități didactice, de cercetare și formare interdisciplinară a
studenților pentru o rapidă inserție pe piața muncii, fapt ce contribuie la prestigiul de care se bucură
universitatea pe plan național și internațional. Vivat, crescat, floreat!
Academia de Studii Economice din Bucureşti - prezentă în prima ediție a clasamentului
„2019 Times Higher Education University Impact Rankings”
Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă în prima ediție a clasamentului
„2019 Times Higher Education University Impact Rankings” dat publicităţii la 3 aprilie a.c.
Acest clasament reflectă impactul universităţii în societate, conform obiectivelor de dezvoltare
durabilă ale ONU. ASE ocupă următoarele poziţii onorante:
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locul 201-300 în clasamentul privind calitatea educaţiei;



locul 38 în clasamentul privind egalitatea de gen;



locul 9 în clasamentul privind condiţii de muncă decente şi creştere economică;



locul 79 în clasamentul privind impactul în industrie, inovare şi infrastructură;



locul 101-200 în clasamentul privind reducerea inegalităţilor;



locul 201-300 în clasamentul privind angajamentul în realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.

Clasamentul „2019 Times Higher Education University Impact Rankings” ierarhizează peste 450
de universități din 76 de țări, evaluate pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU:
Sănătate şi bunăstare, Educaţie de calitate, Egalitate de gen, Condiţii de muncă decente şi creştere
economică, Industrie, inovaţie şi infrastructură, Reducerea inegalităţilor, Oraşe şi comunităţi
durabile, Consum şi producţie responsabile, Acţiune climatică, Pace, justiţie şi instituţii eficiente,
Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Detalii pe site-ul:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Sesiuni de instruire organizate de Direcția Managementul Cercetării și Inovării
Având în vedere atenția tot mai mare acordată verificării antiplagiat a rezultatelor cercetării
științifice, pe 1 aprilie a.c., Direcția Managementul Cercetării și Inovării a organizat o serie de
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sesiuni de instruire pentru pregătirea corespunzătoare a studenților în ceea ce privește procesul
de verificare antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și de masterat.
Cursuri de prim-ajutor în ASE
Pe 6 aprilie a.c., Academia SpEranței împreună cu Fundația SMURD au organizat o nouă serie de
cursuri de prim ajutor în ASE, pregătind membrii comunității academice - cadre didactice și
studenți români și străini, în vederea familiarizării cu tehnicile de prim ajutor.

Interviu acordat de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în revista online
UnviersulJuridic.ro
La începutul lunii aprilie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu în
revista online UniversulJuridic.ro, în care a vorbit despre deschiderea ASE către organizațiile
profesionale care au tangență cu domeniul economic și despre importanța pregătirii juridice în
acest domeniu. Interviul a fost acordat în contextul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Uniunii
Naționale a Practicienilor în insolvență din România (UNPIR). De asemenea, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor a participat la întâlnirea Adunării Generale a membrilor filialei UNPIR București,
care a avut loc pe 8 aprilie a.c. în Aula Magna a ASE, în cadrul căreia au fost prezentate rapoarte
de activitate, proiecte de hotărâri și desemnarea delegaților la Congresul UNPIR. Interviul poate
fi citit în numărul din 12 aprilie al revistei UniversulJuridic.ro: https://www.universuljuridic.ro/ebine-ca-o-decizie-politica-sa-aiba-in-spate-o-fundamentare-tehnico-economica-venita-dinrandul-academiei-romane-din-randul-universitatilor-pentru-ca-ar-fi-mult-mai-credibila-aceadecizie/
12
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Sesiune de informare privind creșterea vizibilității universității în clasificările internaționale
În data de 8 aprilie 2019 a avut loc întâlnirea cu redactorii șefi ai revistelor ASE, sub coordonarea
prorectorului de resort, prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu. Prilejul acestei întâlniri de lucru l-a
constituit informarea membrilor echipelor redacționale asupra unor măsuri care vizează creșterea
vizibilității instituției în clasamentele internaționale de prestigiu. Participanții au dezbătut posibile
soluții a căror implementare ar contribui la o poziționare superioară a universității în clasamentele
competitive, de exemplu QS Ranking, printre acestea fiind evidențiate: creșterea numărului de
reviste indexate pe platformele recunoscute la nivel internațional (Clarivate Analitycs și Scopus),
uniformizarea denumirii universității având drept scop reflectarea corectă a afilierii pentru
articolele autorilor din Academia de Studii Economice din București, elaborarea și prezentarea
unor materiale utile în demersul indexării revistelor ASE pe platformele științifice internaționale,
precum și realizarea, pe termen lung, a unei platforme comune pentru toate revistele ASE.
Masă rotundă pe teme de dezvoltare rurală
În data de 11 aprilie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a organizat o masă
rotundă pe teme de dezvoltare rurală, în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and
Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications”.
În cadrul întâlnirii, s-au discutat aspecte legate de nevoia de a ajusta în mod corespunzător politicile
publice și strategiile de marketing pentru promovarea unui consum sustenabil de alimente și
băuturi. La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Gabriel Popescu, directorul Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului, prof.
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univ. dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „'Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”', membri din echipa de management și implementare a proiectului, reprezentanți
ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Agricole Silvice.

Participarea ASE la cel mai mare exercițiu medical din istoria NATO
Pe 11-12 aprilie a.c., în baza parteneriatului său cu Departamentul pentru Situații de Urgență,
ASE a participat la cel mai mare exercițiu medical din istoria NATO desfășurat în România „#Vigorous_Warrior_2019”. ASE a fost gazda unui spital de campanie militar-civil destinat
tratării victimelor unei posibile explozii la stația de metrou Piața Romană, dovedind că, în caz de
necesitate, poate pune resurse umane și materiale la dispoziția forțelor de salvare. Mulțumiri și
felicitări tuturor celor implicați în realizarea acestui execițiu: Academia SpEranței, Asociația
studenților la Economie agroalimentară și a Mediului (ASEAM), Sindicatul studenților din
Cibernetică (SiSC ASE), ISU București Ilfov, Crucea Roșie, conducerea ASE, personalul didactic
auxiliar și administrativ și studenți voluntari ai ASE.
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Participarea ASE la Forumul de Cooperare pentru Regiunea Dunării
În zilele de 11 și 12 aprilie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul
economico-social și viața studențească, a participat la Forumul de Cooperare pentru Regiunea
Dunării, eveniment organizat anual la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în cadrul căruia
reprezentanții guvernului, alături de oficiali europeni, precum și de la administrațiile regiunilor și
orașelor, experți și cadre universitare fac schimb de bune practici și cunoștințe în dezvoltarea
regională și urbană. În cadrul dezbaterilor pe teme de educație și cooperare academică în regiunea
Dunării, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv a vorbit despre rolul programelor de cooperare academică
în dezvoltarea regională din zona Dunării și despre recomandări pentru viitoarele proiecte
regionale.
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Conferința cu tema „Promovarea capitalului și business-ului autohton”
În data de 16 aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat ca vorbitor
invitat la conferința cu tema „Promovarea capitalului și business-ului autohton”, desfășurată la
București, în cadrul programului „Viitorul României". Seria de conferințe și dezbateri este
organizată de Marea Lojă Națională din România, în contextul parteneriatului cu Academia
Romană și principalele universități din București și din țară, cu scopul de a clarifica unele aspecte
privind probleme majore care preocupă România de azi, cu implicarea societății civile și a tuturor
factorilor interesați. Lectorii conferinței au fost domnii Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Lazăr
Comănescu, diplomat, fost MInistru de Externe, Mohammad Murad, Șeful Federației Patronatelor
din Turismul Românesc și dl. Mirel Palada, consilier guvernamental.

ASE a participat la lucrările Adunării Generale a ASAS
În data 18 aprilie a.c., au avut loc lucrările Adunării Generale a Academiei de Științe Agricole
și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești” (ASAS), la care au participat prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Gabriel Popescu, director al Departamentului de Economie
Agroalimentară și a Mediului, în calitate de membri asociați ai ASAS.
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Conferința „Economic Convergence in European Union” – ECEU 2019
În perioada 19-20 aprilie a.c., a avut loc cea de-a 16-a ediție a Conferinței „Economic
Convergence in European Union” – ECEU 2019, organizată de Facultatea de Economie
Teoretică și Aplicată. Au participat cadre didactice, oameni de știință, specialiști din domeniul
economic și studenți, care au dezbătut subiecte legate de cooperarea multidisciplinară și de
schimbul de cunoștințe privind ultimele tendințe în dezvoltarea teoriilor moderne în economie.

Evenimente sportive studențești
Pe parcursul lunii aprilie a.c., studenții ASE au participat la o serie de evenimente sportive, după
cum urmează:


cea de-a 7-a ediție a Campionatului de Fotbal al Asociațiilor Studențești, desfășurată în
perioada 6-14 aprilie a.c., la care Echipa de fotbal USASE coordonată de Marius Cătălin
Vintilă a câștigat Locul III. Felicitări!



evenimentul sportiv intitulat „TAE BO – Ultimate workout fat burning”, organizat pe
17 aprilie a.c. de către Departamentul de Educație Fizică și Sport al ASE cu scopul de a
promova noutățile în materie de programe sportive adresate studenților ASE. Evenimentul
a avut loc în sala de baschet a Complexului Sportiv al ASE.



Competiția de baschet mixt „Cupa Dracula”, eveniment organizat pe 20 aprilie a.c., de
către Departamentul de Educație Fizică și Sport al ASE. Evenimentul desfășurat în
premieră în format 3x3, în sala de sport din clădirea Stanislav Cihoschi, au participat
echipele reprezentative ale universităților din București.
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Elevii claselor a XII-a în vizită la ASE
În luna aprilie a.c., cca 400 de elevi din București și din țară, însoțiți de cadre didactice, au
vizitat Academia de Studii Economice din București, dornici să afle mai multe detalii despre
admiterea la licență 2019. Elevii au dialogat cu reprezentanți ai serviciului Marketing și
Comunicare și ai facultăților ASE, fiindu-le prezentate programele de licență, informații complete
despre întreg procesul de admitere la licență, facilități studențești, spații de învățământ. Printre cei
prezenți s-au numărat elevi de la Colegiul economic „Hermes” din București, Colegiul național
„Ion Creangă” din București, Colegiul tehnic de aeronautică „Henri Coandă” din București,
Colegiul economic „Ion Ghica” din Târgoviște, și Liceul tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei.

Ședințe CA


În data de 17 aprilie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și aprobate
următoarele: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a semnării
contractului instituțional; Manualul de identitate vizuală al ASE; Metodologia privind
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tipurile de taxe aplicate în ASE în anul universitar 2019-2020; comisiile de admitere la
programele de licență, masterat și doctorat; termenele de plată pentru hotărârile
judecătorești și Legea nr. 85 (tranșa a patra); rezultatele evaluării cadrelor didactice;
scoaterea la concurs a 2 posturi de asistent de cercetare științifică din statul de funcțiuni al
Direcției Managementul Cercetării și Dezvoltării (DMCI); componenţa comisiilor de
concurs și contestații pentru ocuparea posturilor de asistent cercetare stiințifică din statul
de funcțiuni al DMCI; modificarea Regulamentului de Funcționare a Centrului de
Excelență în Comerț Exterior (modificarea art. 10); Finanțarea participării a 18 angajați
ASE la cursul postuniversitar intitulat „Achiziții publice”, organizat de Facultatea de
Administrație și Management Public; transferarea și scoaterea la concurs a posturilor
didactice auxiliare și nedidactice; diverse.

Dragi colegi,
Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă umple sufletul de lumină, liniște, iubire și de fericirea
de a petrece aceste clipe magice împreună cu cei dragi.
Paște luminat!
Cu drag,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
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