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Deschiderea noului an universitar 2020-2021 

Pe 28 septembrie a.c., a avut loc deschiderea anului universitar 2020-2021 la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti. Evenimentul la nivelul universității a fost transmis live, pe facebook-ul 

instituțional, direct din Aula Magna a Palatului ASE. Festivitățile pe facultăți au putut fi urmărite 

pe paginile de Facebook și au fost urmate de sesiuni interactive pe platforma Zoom, în care 

studenții din anul I au avut posibilitatea de a-și cunoaște profesorii și colegii. 

La festivitatea la nivelul universității au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului Universitar, studenta Ina Nemirenco, 

reprezentantul USASE, care au adresat mesaje de bun venit în ASE celor aproape 10000 de boboci, 

de mulțumire membrilor comunității ASE, cadre didactice și studenți, pentru implicarea în buna 

desfășurare a procesului educațional, mai ales contextul pandemic dificil pentru noi toți și au urat 

tuturor un an universitar foarte bun. Rectorul ASE și Președintele Senatului universitar au adresat 

comunității un Mesaj comun de început de an.  

Mulțumiri au fost adresate, în cadrul festivității, și directorilor de colegii, licee și cadrelor 

didactice, care au contribuit la formarea profesională a celor care au devenit studenți ai ASE, 

absolvenților, partenerilor din mediul de afaceri și social, care vor sprijini mai departe orientarea 

în carieră a absolvenților ASE în vederea obținerii unor realizări profesionale notabile.  

În semn de grijă și respect față de sănătatea studenților și cadrelor didactice, Senatul Academiei 

de Studii Economice din București a decis ca în primul semestru din acest an universitar activitățile 

didactice de predare și seminarizare să se desfășoare online, cu excepția a cinci programe.   

Festivitățile de deschidere a anului universitar la ASE au fost mediatizate de TVR1, Antena 3, 

Antena satelor, B1TV, Radio România Internațional și Radio România Actualități, hotnews.ro, 

http://www.ase.ro/
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960/
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960/
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/MESAJ_DESCHIDERE_AN_UNIV_2020-2021.pdf
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ziare.com, agerpres, edumanager, amos news, aleph news, în revistele Tribuna învățământului și 

Economistul. 

  

 
 

 

 

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

 

În data de 28 septembrie a.c., Biroul Consiliului de Administrație al ASE s-a întâlnit, conform 

tradiției, cu cadrele didactice care au promovat concursurile pentru ocuparea posturilor 

didactice în ASE, desfășurate în semestrul al II-lea. Dintre aceștia, șase au promovat pe funcția 
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didactică de profesor universitar, doi- de conferențiar universitar, cinci- de lector universitar și 

cinci- de asistent universitar.  

Rectorul ASE și membrii BCA i-au felicitat călduros și le-au urat succes în activitatea didactică și 

de cercetare și multe împliniri profesionale în Academia de Studii Economice din București.  

 

  

Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat – sesiunea septembrie 

Pe parcursul lunii septembrie a.c., ASE a desfășurat concursul de admitere la programele 

universitare de licență, masterat și doctorat. Admiterea s-a încheiat cu succes, în acest an fiind 

admiși, în total, cu 816 candidați mai mult decât în anul anterior în cele două etape, de vară și de 

toamnă. Până la data de 16 octombrie a.c., studenții sunt așteptați să depună, în original, actele 

solicitate la dosarul de înscriere. 

Apariții în presă despre ASE – Admiterea Septembrie 2020 

Pe parcursul lunilor august și septembrie a.c., ASE a continuat campania de promovare, 

desfășurată de Serviciul Marketing și Comunicare, și a fost prezentă în mass media cu articole de 

promovare a ofertei educaționale a celor 12 facultăți, pe următoarele site-uri și portaluri de știri: 

Bursa  

 ADMITERE, exclusiv ONLINE, la Academia de Studii Economice din Bucuresti, 

septembrie 2020 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti - oportunitatea unei cariere de succes. 

Hotnews 

 Academia de Studii Economice din București - oportunitatea unei cariere de succes. 

Admiterea la programele universitare de licență, septembrie 2020 

https://ziare.com/concurs/stiri-concurs/admitere-exclusiv-online-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-septembrie-2020-1627821
https://ziare.com/concurs/stiri-concurs/admitere-exclusiv-online-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-septembrie-2020-1627821
https://www.bursa.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-la-programele-universitare-de-licenta-septembrie-2020-09525045
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24266065-academia-studii-economice-din-bucuresti-oportunitatea-unei-cariere-succes-admiterea-programele-universitare-licenta-septembrie-2020.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24266065-academia-studii-economice-din-bucuresti-oportunitatea-unei-cariere-succes-admiterea-programele-universitare-licenta-septembrie-2020.htm
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Ziare.com 

 Academia de Studii Economice din Bucuresti - Oportunitatea unei cariere de succes. 

Admiterea la programele universitare de licenta, septembrie 2020 

 

Edupedu.ro, romaniatv.net. 

 AN UNIVERSITAR 2020-2021. Studenţii de la ASE vor învăţa de acasă anul acesta 

 

Admiterea la PROGRAMUL DE MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE 

În conformitate cu Ordinul nr. 4524/12 iunie 2020, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, 

în colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, a organizat în anul 

universitar 2020-2021, sesiunea septembrie, programul pilot de Masterat didactic în economie. 

Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă și se adresează absolvenților cu 

diplomă de licenţă din domeniul fundamental Științe sociale, care doresc să se orienteze către 

cariera didactică. În acest an, au fost scoase la concurs 50 de locuri bugetate și 10 locuri cu taxă. 

Oferta s-a bucurat de un real succes. Candidații pot alege și unul dintre cele patru module 

facultative, care oferă o specializare secundară: Economie, Informatică Economică, Contabilitate, 

Business și Turism. 

Academia de Studii Economice din București reconfirmă locul I în România în prestigiosul 

Times Higher Education World University Rankings 2021 

Academia de Studii Economice din București ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul I 

în România în ediția 2021 a prestigiosului clasament Times Higher Education World 

University Rankings, apărut în data de 2 septembrie a.c. ASE își continuă trendul ascendent în 

ierahizarea generală a universităților, urcând pe locul 601-800 în lume. Toate celelalte universități 

membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest 

din Timișoara sunt prezente în ediția 2021. Clasamentul reunește peste 1500 de universități din 93 

de țări, evaluate în funcție de următoarele criterii: calitatea procesului educațional și a mediului de 

învățare, calitatea cercetării reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație și impactul 

acesteia reflectat în citări, gradul de internaționalizare a universității analizat din perspectiva 

studenților, profesorilor și partenerilor internaționali și transferul de cunoștințe spre mediul 

socioeconomic. 

https://ziare.com/scoala/admitere/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-la-programele-universitare-de-licenta-septembrie-2020-1628950
https://ziare.com/scoala/admitere/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-la-programele-universitare-de-licenta-septembrie-2020-1628950
https://www.edupedu.ro/studentii-de-la-ase-vor-invata-online-anul-acesta-de-acasa-caminele-nu-se-deschid-si-doar-5-programe-de-studii-vor-urma-modelul-hibrid/
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Decizia ASE privind desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 

2020-2021 

În data de 9 septembrie a.c, Senatul ASE, reunit în Ședință extraordinară, a decis, cu votul 

unanim al celor 78 de membri prezenți (83% din totalul membrilor), ca activitățile didactice de 

predare și seminarizare aferente programelor de studii universitare de licență, masterat, doctorat, 

programelor postuniversitare și de dezvoltare profesională continuă, să se desfășoare în format 

exclusiv online în semestrul I al anului universitar 2020-2021. Hotărârea Senatului Universitar a 

fost luată în baza Notei de fundamentare, înaintate de  către Consiliul de Administrație, întocmită 

în urma unei ample consultări a membrilor comunității universitare din ASE, la care au participat 

645 din cele 771 de cadre didactice titulare (84,34% votând pentru opțiunea exclusiv online), 

3818 studenți și reprezentanți ai acestora (42% au votat opțiunea exclusiv online, 29% - hibrid 

și 29% - cu prezența în campus) 

De asemenea, în vederea celei mai temeinice fundamentări a acestei decizii, conducerea ASE a 

avut consultări cu conducerile universităților partenere din Consorțiul Universitaria, cu cele ale 

altor universități de profil din țară, dar și cu cei mai importanți parteneri internaționali ai ASE 

din Europa și SUA. Textul complet al Deciziei poate fi consultat la următorul link: 

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/DECIZIE_SEM_I_ONLINE_final.pdf. 

 

 
 

 

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/DECIZIE_SEM_I_ONLINE_final.pdf?fbclid=IwAR1cvepnmcNBx6rqaHZ2IEBN3HvJ2hkDCCHWeF3kyexq3aAn18kYtwaZZaw
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 A apărut nr. 5 al Revistei ASEciti 

Studenții, dar nu numai ei, sunt invitați să citească revista ASEciti. Revista se afla la link-ul  

https://www.flipsnack.com/madiskindofliving/new-flipbook.html. Felicitări colectivului de 

redacție și la cât mai multe numere! 

 

 

 

 

Interconectarea sistemelor informatice ale ASE cu www.ghiseul.ro 

În data de 11 septembrie a.c., a avut loc în ASE o întrevedere a Rectorului ASE, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, a membrilor BCA, cu vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, 

domnul Octavian Oprea. Discuțiile au vizat interconectarea sistemelor informatice ale ASE cu 

www.ghiseul.ro, proces care va facilita celor peste 22000 de studenți ai instituției noastre 

posiblitatea de a achita online toate tipurile de plăți și contribuții universitare într-un mod eficient, 

rapid și fără comisioane. Finalizarea acestui proiect va face din ASE prima instituție de învățământ 

superior înrolată în platforma ghiseul.ro. 

 

 

https://www.flipsnack.com/madiskindofliving/new-flipbook.html?fbclid=IwAR1cvepnmcNBx6rqaHZ2IEBN3HvJ2hkDCCHWeF3kyexq3aAn18kYtwaZZaw
http://www.ghiseul.ro/
http://www.ghiseul.ro/
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Deschiderea Șantierului Piața Romană nr. 7 

Pe 16 septembrie a.c., a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor de consolidare, reabilitare și 

execuție imobil nou Piața Romană nr. 7. Au participat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Dumitru Miron, membri ai Consiliului 

de Administrație. Au fost prezenți Dumitru Petcu, reprezentant legal Petcu Construct SRL, firma 

care va realiza lucrarea, Adrian Constantin Dumitru, administrator Firma de supervizori Daio Total 

Construct SRL, din partea proiectantului - Bogdan Gagionea, Senior Project Manager, 

reprezentantul Popp&Asociații. Contractul, în valoare de 34 300 000 lei+TVA, va fi realizat în 

termen de 24 de luni. 

Pe 26 august a.c., reprezentanții ASE și Petcu Construct SRL, domnii prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rector, și Dumitru Petcu, reprezentant legal, au semnat Contractul de consolidare, 

reabilitare și execuție imobil nou Piața Romană nr. 7. 

 
 

 

  
 

Rectorul ASE la întâlnirea de la Guvernul României 

Pe 16 septembrie, a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la sediul 

Guvernului României, la  întâlnirea Vicepremierului Raluca Turcan şi a Ministrului Educaţiei, 
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Monica Anisie, cu membri ai conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor, 15 rectori ai 

universităţilor româneşti, reprezentanţii asociaţiilor studenţilor ANOSR, UNSR, USR şi LSRS, 

reprezentanţii sindicatului Alma Mater de la 11 universităţi. Au fost discutate subiecte importante 

despre deschiderea anului universitar în condiţii optime din punct de vedere sanitar și a 

calității actului educaţional. 

  

 

Rezultatele interviului pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Cibernetică, 

Statistică și Informatică Economică 

Prof. univ. dr. Marian Dârdală a fost ales pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în urma interviului susținut în data de 17 

septembrie. a.c. Felicitări și succes în activitate în noul dumneavoastră mandat! 

 

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcției de director de departament 

În luna septembrie a.c., au avut loc și alegerile pentru posturile vacante de Director de departament 

din structura de Educație și Cercetare. Rezultatele sunt următoarele: 

- Conf. univ. dr. Anca Bogdan – Departamentul Administrarea Afacerilor (UNESCO) 

- Prof. univ. dr. Delia Popescu – Departamentul de Turism și Geografie 

- Prof. univ. dr. Monica Aureliana Petcu – Departamentul de Analiză și Evaluare 

Economico-Financiară 
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Rectorul ASE reales vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor 

În perioada 17-20 septembrie a.c., a avut loc întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, 

organizată la Brașov, în parteneriat cu Universitatea Transilvania. Discuțiile au inclus teme de 

actualitate, care vizează deschiderea și desfășurarea anului universitar 2020-2021 în condiții 

optime, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia Covid-19, și formularea de  

propuneri de soluționare a problemelor semnalate de universități.  

Reuniunea CNR de la Brașov a fost precedată de o întâlnire a Biroului Permanent al CNR cu 

reprezentanții Guvernului, în data de 16 septembrie. În cadrul reuniunii, au avut loc alegeri: prof. 

univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Rectorul USAMV, a fost reales președinte CNR, iar prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost reales vicepreședinte al CNR. Comunicat de presă 

  

 

Interviu acordat de prof. univ. dr. Nicolae Istudor televiziunii de stat din Turkmenistan 

În data de 24 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii 

Economice din București, a acordat un interviu televiziunii de stat din Turkmenistan, în 

cadrul căruia a felicitat poporul turkmen cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de neutralitate 

permanentă a statului. În cadrul interviului, Rectorul ASE a evidențiat buna colaborare 

internațională dintre ASE și Institutul de Stat pentru Economie și Management din 

Turkmenistan, în baza memorandumului de înțelegere semnat în 2017. La întrevedere a 

participat prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, care subliniat 

deschiderea spre noi colaborări în viitor.  

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/Comunicat_de_presa_CNR_17-20_sept_2020.pdf
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Cercetarea ştiinţifică din Academia de Studii Economice din București sub semnul excelenţei 

la Gala Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

În data de 24 septembrie a.c., Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a acordat premiile 

anuale pentru cele mai importante realizări obţinute în domeniile cercetării ştiinţifice pentru 

anul 2018. Gala de premiere s-a desfăşurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, 

premiile reprezentând un act de recunoaştere şi evidenţiere a valorii în ştiinţă şi cercetare. 

În cadrul evenimentului au fost acordate premii pentru cercetare științifică pentru secțiunile Științe 

militare, Științe matematice, Științe fizice, Științe tehnice, Știința și tehnologia informației, Științe 

istorice și arheologice, Filosofie și Psihologie etc. 

Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector cercetare, dezvoltare, inovare la ASE, a fost 

distinsă în cadrul Secțiunii Științe economice, juridice, sociologie, cu premiul „Anghel Rugină” 

pentru cartea „Doing Business in Europe: Economic Integration Processes, Policies, and the 

Business Environment”, Springer International Publishing AG, 2018.  

Sincere felicitări, doamna prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, cu ocazia acordării acestui premiu! 
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Participarea Rectorului ASE la Conferința științifică internațională de la ASEM 

În data de 25 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat online la 

Conferința științifică internațională „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 

cu un mesaj adresat participanților în plenul lucrărilor, în calitate de co-președinte al Comitetului 

de organizare. Manifestarea științifică a fost organizată de Academia de Studii Economice din 

Moldova (ASEM), în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București și alte instituții.  

 

 

 

Participarea ASE la dezbaterea „Rolul bibliotecilor în noua paradigmă digitală de învățare” 

în cadrul ediției a IX-a a Festivalului „Strada de C`Arte”  

Pe 25 septembrie a.c., Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, alături de Academia 

Oamenilor de Știință din România (AOȘR) și Comisia Națională a Bibliotecilor (CNB) a 

organizat în cadrul ediției a IX-a a Festivalului Strada de C`Arte dezbaterea cu tema „Rolul 

bibliotecilor în noua paradigmă digitală de învățare”. La manifestare au participat 

personalități ale lumii academice și de cercetare, directori de biblioteci, profesori, oameni de 

cultură. Printre invitații și participanții la această dezbatere s-au numărat: prof. Adrian Badea, 

președintele AOȘR, prof. Sorin Cîmpeanu, președintele CNR, prof. Tudor Prisecaru, 

președintele Senatului UPB, prof. Adrian Curaj, director general UEFISCDI, prof. Romiță Iucu, 

Universitatea din București, prof. univ. dr. Alina Dima, prorector cercetare, dezvoltare, inovare 

la ASE. În cadrul dezbaterii au fost reiterate preocupările bibliotecilor pentru digitalizarea 

colecțiilor, furnizarea de noi produse și servicii de informare reconfigurate conform cerințelor 

utilizatorilor, într-un formă accesibilă și disponibilă pe orice tip de device. Bibliotecile 

reprezintă un real suport pentru procesul de E-learning, proces condiționat de implementarea 

noilor tehnologii, iar universitățile au nevoie de sprijinul bibliotecilor pentru a asigura resursele 
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online necesare în procesul de învățământ, după cum a subliniat în cadrul dezbaterilor prof. univ. 

dr. Alina Dima. 

 

Activități internaționale derulate de Direcția Relații Internaționale 

 În data de 2 septembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, 

a participat la Conferința Internațională „Times Higher Education World Academic 

Summit (online) – A new dawn for higher education?”, eveniment în cadrul căruia a 

fost lansat prestigiosul clasament 2021 Times Higher Education World University 

Rankings, unde ASE ocupă pentru al doilea an consecutiv prima poziție în rândul 

universităților din România și înregistrează un avans la nivel mondial, urcând pe poziția 

601-800. 

 În data de 22 septembrie a.c., ASE a primit vizita reprezentaților partenerului strategic 

CNAM Paris, în cadrul discuției cu aceștia fiind abordate proiectele care vor permite 

continuarea în condiții optime a colaborării fructuoase de până în prezent.   

 

 

 
 În data de 23 septembrie a.c., a fost organizată de către prof. univ. dr. Marius Profiroiu, 

Prorector responsabil cu relațiile internaționale, întâlnirea online cu dl. Michael 

Caruana, Strategic Solutions Director al Times Higher Education, la care au participat 

decanii și prodecanii responsabili cu relații internaționale ai facultăților din cadrul ASE. 

Au fost prezentate datele cheie ale ASE, așa cum reies ele din cel mai recent clasament al 

THE, precum și modalități de îmbunătățire permanentă a poziției ASE în acest prestigios 

clasament.  
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 Pe 28 septembrie a.c., a avut loc primirea în ASE a studenților incoming din cadrul 

Programului Erasmus Plus, în cadrul evenimentului „Erasmus Welcome Meeting”. În 

primul semestru al anului universitar 2020-2021 vor lua parte la mobilități de studiu un 

număr de 21 studenți din Franța, Germania, Grecia, Portugalia, Spania, Italia, Croația, 

Federația Rusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cursul lunii septembrie a.c., ANPCDEFP, în calitate de Agenție Națională Erasmus+, a 

publicat rezultatele selecției de proiecte de mobilitate în domeniul învățământului 

superior cu țările partenere. ASE a obținut un grant de 202 456.00 euro, din care vor fi 

finanțate mobilități de studiu și de predare în țări precum SUA, Chile, Japonia, China, 

Egipt, Liban, Iordania, Maroc, Israel, Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina, 

Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan. În comparație cu anul 2019, ASE a obținut o finanțare 

în plus de 61.711 Euro pentru derularea de mobilități cu țările partenere ale programului 

Erasmus Plus.  

 Tot în luna septembrie, ANPCDEFP a publicat și rezultatele Acțiunii Cheie 2 - Proiecte de 

parteneriat strategic în domeniul învățământului superior, ASE obținând finanțare 
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europeană prin programul Erasmus Plus în cuantum de 306.936 de euro pentru 

implementarea proiectului “Flexibility and Resilience in Digital Transformation and 

Intelligent Automation - Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs”.  

 

Echipa CSU ASE este dublă vicecampioană națională la șah rapid și blitz 

Echipa Clubului Sportiv Universitar ASE a câștigat de două ori medalia de argint la 

Campionatul Național pe echipe-feminin, la proba de șah rapid și la proba de blitz. În afara 

rezultatului foarte bun al echipei, s-au remarcat cu rezultate deosebite jucătoarele Ciocan Maria 

Alexandra, care a câștigat toate cele nouă partide la proba de șah rapid și 8/9 la proba de blitz, și 

Sgîrcea Raluca-Silvia, care a obținut 7,5/9 la ambele probe. Echipa masculină a reușit să se claseze 

în primele 10 echipe la șah rapid, rezultatul spectaculos venind din partea lui Dolana Andrei 

Theodor, care a câștigat împotriva Marelui Maestru Shirov Alexei, cel care în anul 1998 a jucat cu 

legendarul Garry Kasparov pentru titlul mondial.  

CSU ASE se află la prima participare la un concurs oficial, acesta înființându-se de curând. 

Componența echipelor este următoarea: Feminin: Sgîrcea Raluca-Silvia, Velea (Vasile) Teodora, 

Ciocan Maria-Alexandra, Popa Andrada; Masculin: Dolana Andrei-Theodor, Toma Radu Cristian, 

Scripcaru George-Daniel, Fluerariu Radu-Cristian. 

Cele două delegații au fost conduse de către managerul secției de șah, asist. univ. dr. Georgescu 

Tiberiu Marian, care deține și titlul de Mare Maestru la șah. 

  

 

Certificat de Conformitate al ASE emis de Curtea de Conturi a României 

În urma misiunii de audit financiar efectuat în perioada 18-22 mai și 02-30 iulie a.c., la Academia 

de Studii Economice din București, Curtea de Conturi a României a emis Certificatul de 
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Conformitate nr. 11/26.08.2020, prin care se certifică situațiile financiare întocmite de Academia 

de Studii Economice din București pentru exercițiul financiar 2019.  

 

 

Notă de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești pentru 

semestrul I al anului 2020-2021 

Conform deciziei Consiliului de Administrație din data de 16.09.2020, Căminele ASE București 

nu vor fi redeschise studenților pentru cazare până la reluarea activităților didactice față în 

față. Pe perioada primului semestru al anului universitar 2020-2021 vor putea fi cazați, ca excepție, 

categoriile de studenți prevăzute în decizia sus-menționată. 

Depunerea actelor în original pentru înscrierea la facultate 

 

Începând cu sfârșitul lunii septembrie a.c., studenții anului I de la programele universitare de 

licență și masterat își depun, conform programărilor făcute pe facultăți, documentele ce confirmă 

statutul acestora de candidați admiși la ASE.  De asemenea, toți studenții admiși în anul I licență 

și masterat, indiferent de forma de finanțare, se prezintă la ASE pentru a semna contractul de studii.  
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Participarea ASE la Adunarea Generală a ANOSR 

În data de 27 august a.c., conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, prorector Managementul 

resurselor umane și fondurilor europene, a participat la deschiderea oficială a Adunării Generale 

a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, în cadrul căreia a transmis 

mesajul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Evenimentul, care a reunit lideri ai 

studenților din întreaga țară, a constituit punctul de dezbatere a problemelor și intereselor 

studenților în contextul actual din sistemul educațional românesc, fiind propuse soluții pentru 

creșterea calității acestuia. Totodată, a fost ales și noul Birou de Conducere al federației pentru 

mandatul 2020-2021. Evenimentul a fost organizat cu sprjinul Asociației Studenților în 

Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG) a ASE. 

 
 

Ședințe CA online 

 În data de 27 august a.c., a avut loc ședința CA online pe platforma Zoom, în cadrul căreia 

au fost discutate și aprobate următoarele puncte: consultări privind modalitatea de 

desfășurare a activităților didactice, în anul universitar 2020-2021; rezultatele evaluării 

cadrelor didactice; aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante; achitarea 

cotizației aferente anului 2020 pentru Asociația Facultăților de Economie din România. 
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 În data de 3 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: propunerile privind cifrele de școlarizare pentru sesiunea 

de toamnă la programele de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, la 

distanță și cu frecvență redusă, de masterat și de doctorat; Comisia de admitere la 

programele de studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2020; Comisia de 

admitere la Masteratul didactic, sesiunea septembrie 2020. 

 În data de 8 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată 

și aprobată modificarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la programele de studii 

universitare de masterat. 

 În data de 10 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată 

și aprobată modificarea calendarului pentru reluarea concursului de selecție a decanului 

pentru Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

 În data de 16 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online pe platforma Zoom, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: procedura privind modalitățile de 

desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de 

ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul 

în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București; metodologia privind organizarea și desfăşurarea activității didactice în cadrul 

programelor de studii universitare și postuniversitare; nota de fundamentare privind 

măsurile de gestionare a căminelor studențești pentru semestrul I al anului universitar   

2020–2021; modificarea metodologiei privind înscrierea și admiterea la programele 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; modificarea 

regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă; modificarea regulamentului privind activitatea 

didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare psihopedagogică; modificarea 

planurilor de învățământ ale unor programe de studii postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă, în conformitate cu observațiile ANC; înființarea a două 

programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: 

Managementul orașelor inteligente (AMP) și Drept fiscal al afacerilor (Drept), a planurilor 

de învățământ aferente și înscrierea lor în ANC; cuantumul burselor studenților pentru 

semestrul I al anului universitar 2020-2021; graficul activităților pentru anul universitar 



18                                                                          CA ‒ Buletin informativ nr. 8 și 9/august-septembrie 2020 

2020-2021 la programele de studii universitare de doctorat; modificarea procedurii pentru 

evaluarea și susținerea tezei de doctorat; regulamentul instituțional privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu anul universitar   

2020-2021; modificarea procedurii de organizare și desfășurare a procesului de obținere a 

atestatului de abilitare; modificarea metodologiei privind evaluarea internă a cadrelor 

didactice; modificarea metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele 

didactice; Raportul de Control nr.364/GD din 12.08.2020; solicitarea doamnei Suciu 

Marta-Christina, prof. univ. dr. la Departamentul de Economie și Politici Economice, 

privind acordarea unui an sabatic, în anul universitar 2020 – 2021; rezervarea postului 

didactic, începând cu data de 01.11.2020, pentru o perioadă de 6 luni sau până la ocuparea 

prin concurs a postului, pentru doamna Roxana Magdalena Bârlea, conf. univ. dr. în cadrul 

Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri; finanțarea participării 

doamnei asist. dr. Monica Triculescu, titular în ASE, la programul de studii universitare de 

masterat Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică, an 

universitar 2020-2021; încheierea unui parteneriat cu Green Digital Innovation Hub; 

modificarea comisiei pentru gradul didactic I; nota de fundamentare privind rectificarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli; transformarea unor posturi administrative; scoaterea la 

concurs a unor posturi administrative; prorograrea termenului de încheiere a contractelor 

de cazare; diverse. 

 Pe 21 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: avizarea scenariului final privind desfășurarea activităților 

didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021; suplimentarea formațiilor de studii 

licență și masterat, anul universitar 2020 -2021; statele de funcţii ale departamentelor din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru anul universitar 2020-2021; 

rapoartele asupra concursurilor didactice pe perioadă nedeterminată organizate în 

semestrul II al anului universitar 2019-2020; rapoartele asupra concursurilor didactice pe 

perioadă determinată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020; 

modificarea graficului activităţilor pentru anul universitar 2020-2021 la programele de 

studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu 

frecvenţă redusă; modificarea graficului activităţilor pentru anul universitar 2020-2021 la 

programele de studii universitare de masterat; lista nominală cu studenții doctoranzi care 

http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Documente/Admitere%202019/Hot.Senat%20nr.228%20din%2019.12.2018_Mod.Reg.doctorat_AFISAT%20PE%20SITE%20IAN%202019.pdf
http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Documente/Admitere%202019/Hot.Senat%20nr.228%20din%2019.12.2018_Mod.Reg.doctorat_AFISAT%20PE%20SITE%20IAN%202019.pdf
http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Documente/Admitere%202019/Hot.Senat%20nr.228%20din%2019.12.2018_Mod.Reg.doctorat_AFISAT%20PE%20SITE%20IAN%202019.pdf
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solicită prelungirea studiilor universitare de doctorat cu un an, respectiv până la data de 

30.09.2021; lista nominală cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea perioadei de 

grație cu un an, respectiv până la 30.09.2021; lista nominală cu cercetătorii postdoctoranzi 

care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2020-2021; 

modificarea componenței comisiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare 

avansată, sesiunea septembrie 2020; modificarea componenței comisiei de finalizare la 

programele postdoctorale de cercetare avansată; aprobarea reînmatricularilor, 

redistribuirilor de locuri și transferurilor la studiile universitare de licență și masterat, 

recunoaștere studii străinătate; aprobarea cererilor de mobilitate definitivă; cadrele 

didactice asociate care vor desfăşura activităţi în cadrul Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, în anul universitar 2020-2021; rezultatele evaluării gradului didactic 

universitar pentru specialiștii invitați, fără grad didactic universitar recunoscut în țară; 

aprobarea solicitărilor cadrelor didactice titulare din ASE în vederea desfășurării de 

activități didactice de predare la alte universități; rezultatele procesului de admitere, 

sesiunea septembrie 2020, la programele universitare de licență; rezultatele procesului de 

admitere, sesiunea septembrie 2020, la programele universitare de masterat; rezultatele 

procesului de admitere, sesiunea septembrie 2020, la programele universitare de doctorat; 

calendarul studentului pentru anul universitar 2020-2021; modificarea notei de 

fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul I al 

anului universitar 2020-2021; procedura privind cazarea studenților în căminele ASE 

București, în perioada de desfășurare a activităților didactice în mediul online; procedura 

de funcționare a cantinelor ASE, în perioada de desfășurare a activităților didactice în 

mediul online; rezultatele evaluării periodice a calităţii personalului didactic; informare cu 

privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de decan al facultății de CSIE; 

modificarea metodologiei de acordare a gradațiilor de merit; acordarea salariului diferențiat 

angajaților din cadrul ASE care participă la procesul de admitere la studiile universitare de 

licență, masterat și doctorat; plata convențiilor civile pentru comisiile de admitere; 

acordarea de burse din fonduri proprii studenților care s-au implicat activ în procesul de 

admitere, sesiunea septembrie 2020; încheierea actului adițional nr. 2 la Acordul de 

parteneriat strategic nr.158/20.03.2017, încheiat între ASE și BRD – Goupe Societe 

Generale SA; diverse. 
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 În data de 24 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost 

dezbătute și aprobate următoarele puncte: procedura privind cazarea studenților în 

căminele ASE, în perioada semestrului I al anului universitar 2020-2021; procedura de 

funcționare a cantinelor ASE, în perioada semestrului I al anului universitar 2020-2021; 

tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim plata cu ora, în anul universitar 

2020-2021; redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat rămase neocupate 

(absolvenții de licee situate în mediul rural); redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul 

de stat; cuantumul burselor membrilor Comisiei de Cazare; cuantumul burselor speciale 

pentru studenții care desfășoară activități în interesul ASE, cuantumul burselor Comisiei 

de Monitorizare și Avizare a rezultatelor cazării; nota de fundamentare privind 

operaționalizarea  plăților online în cadrul ASE; diverse. 

 În data de 25 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost 

discutate și aprobate următoarele puncte: solicitarea domnișoarei Ioanăș Elisabeta privind 

reînmatricularea în cadrul CSIE (cerere depusă în termenul prevăzut în Regulament); 

solicitarea domnului Edu Daniel Cristian privind reînmatricularea în cadrul CSIE (cerere 

depusă în termenul prevăzut în Regulament); solicitarea domnului Mirescu Manuel 

Florentin privind reînmatricularea în cadrul CSIE (cerere depusă în termenul prevăzut în 

Regulament); solicitarea domnului Petrescu Felix-Paul privind reînmatricularea în cadrul 

CSIE (cerere depusă în termenul prevăzut în Regulament); solicitarea domnului Șerban 

Paul privind reînmatricularea în cadrul CSIE (cerere depusă în termenul prevăzut în 

Regulament); solicitarea domnului Văduva Nicolae Costin privind reînmatricularea în 

cadrul CSIE (cerere depusă în termenul prevăzut în Regulament); propunerea BCA de 

respingere a solicitării domnișoarei Stoican Andreea Beatrice privind reînmatricularea în 

cadrul CIG (cererea nu a fost depusă în termenul prevăzut în Regulament); propunerea 

BCA de respingere a solicitării domnișoarei Micu Claudia Corina privind reînmatricularea 

în cadrul CIG (cererea nu a fost depusă în termenul prevăzut în Regulament); scoaterea la 

concurs a unui post administrativ; diverse. 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 


