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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 12/ Decembrie 2019 

 

1 Decembrie – Ziua Națională a Românilor 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat, la invitația Președintelui României, 

Klaus Iohannis, la parada militară de la Arcul de Triumf, desfășurată cu ocazia Zilei Naționale.  

În cinstea Zilei Naționale, Corul ASE a intonat, în Aula Magna, Imnul de stat „Deșteaptă-te 

Române!” în semn de prețuire pentru valorile și simbolurile perene ale României. Mulțumim 

studenților pentru acest dar de suflet, oferit comunității noastre universitare! 

  

 

Seminarul Centrelor de Documentare Europeană 

În perioada 1-3 decembrie a.c., a avut loc la Florența Seminarul Centrelor de Documentare 

Europeană, organizat de Comisia Europeană, care a abordat prioritățile strategice ale Uniunii 

Europene pentru anii 2020-2024. O temă centrală a întâlnirii s-a conturat în redefinirea noii 

structuri a centrelor, prin stabilirea unor coordonate stricte de cooperare cu celelalte rețele din 

cadrul Comisiei – Centrele de informare Europe Direct și membrii Team Europe. 

Centrul de Documentare Europeană din ASE a fost reprezentat de conf. univ. dr. Liviu Bogdan 

Vlad, coordonator al CDE ASE din anul 2009, care a participat la discuții în plen, cât și în mod 

http://www.ase.ro/
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direct cu Alessandro Giordani, șeful Departamentului de Rețele de comunicare din statele membre, 

Direcția Generală Comunicare. Acesta a afirmat că “reînnoirea Acordului de parteneriat din 2018 

se bazează pe necesitatea plasării tuturor rețelelor Europe Direct în fluxul principal al obiectivelor 

Uniunii Europene”. În cadrul seminarului a fost subliniată importanța întâlnirilor anuale. 

Reprezentanța Comisiei Europene în România este vocea centrală care poate coagula sistematic 

consolidarea rețelei Centrelor de Documentare Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința semestrială a studenților 

În data de 4 decembrie a.c., a avut loc Conferința semestrială a studenților, în cadrul căreia 

Rectorul ASE și membrii Consiliului de Administrație au discutat cu reprezentanții studenților, 

prezenți într-un număr record, toate problemele ridicate de aceștia. Temele au fost legate de aspect: 

procesul de învăţământ, practica de specialitate, examenul de finalizare a studiilor, facilităţi 

acordate studenţilor, acordarea de burse și locuri în taberele studențești, administrarea căminelor, 

probleme tehnico-administrative. Scopul acestor întîlniri, la care participă șefii tuturor structurilor 

administrative din ASE, este acela de a soluționa pe loc, sau cu termene clare, aspectele ridicate 

de studenți, găsirea soluțiilor de optimizare a condițiilor de desfășurare a activității studenților, 

care să le asigure obținerea unor rezultate cât mai bune la învățătură. 
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Caravana Erasmus+ 

În perioada 2-13 decembrie a.c., Caravana Erasmus+ a fost prezentă în toate clădirile ASE pentru 

a informa și a răspunde la întrebările legate de mobilitățile studențești Erasmus+. Alături de cei 

interesați, au participat reprezentanții Biroului Erasmus de la Direcția relații internaționale, ai ESN 

ASE Bucharest și AIESEC România, care au prezentat oportunitățile de studii, plasament sau 

voluntariat internațional. 

  

 

SIE – Între realitate și mit într-un serviciu de informații 

În data de 4 decembrie a.c., reprezentanți ai Serviciului de Informații Externe, sprijiniți de ASE, 

au susținut o conferința în Aula Magna intitulată: „SIE – între realitate și mit într-un serviciu de 

informații”. La întâlnire au participat studenți, masteranzi și doctoranzi interesați de domeniul 

informațiilor externe.  
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Deschiderea cursului postuniversitar Managementul Strategic al Ospitalității 

În data de 5 decembrie a.c., a avut loc deschiderea festivă a celei de-a treia serii de cursanți ai 

cursului postuniversitar Managementul Strategic al Ospitalității, organizat de ASE în parteneriat 

cu Ecole hôtelière de Lausanne, cea mai prestigioasă şcoală din lume în domeniul managementului 

ospitalităţii. Cursanții, reprezentanții EHL, cadrele didactice au fost salutați de prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care, în cuvântul său, s-a referit la importanța acordată acestui 

program de către ASE și a transmis urările de succes cursanților și profesorilor programului.  

 

 

Gala de Excelență în Comerț Exterior din ASE 

Pe 5 decembrie a.c, Centrul de Excelență în Comerț Exterior din ASE a organizat cea de-a doua 

Gală de Iarnă, intitulată „Povești de Succes”. Gala a premiat întreprinzători care au dus numele, 

dar mai ales produsele și serviciile României peste hotare. Aceștia sunt:   Premiul de Excelență 

pentru Internaționalizare - Valvis Holding; Premiul pentru Sprijin în Activitatea de 

Internaționalizare -  Platforma ROCA și ZITEC; Premiul de Excelență pentru Export - Boromir, 

Phoenixy SRL – Gusto, Fibalco SRL – L’Escarpe, Casa Noastră SA – QFort, Noah Watch. 
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Alegeri pentru Senat și consiliile facultăților 

În data de 5 decembrie a.c., au avut loc alegerile pentru Senatul ASE și consiliile facultăților. În 

conformitate cu prevederile Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2019-2020, 

candidaturile pentru Consiliul facultății și Senatul ASE și rezultatele alegerilor au fost făcute 

publice prin afișarea pe site-ul www.ase.ro, secțiunea dedicată alegerilor universitare. 

             

 

Vizita în ASE a Ambasadorului Japoniei la București 

În data de 5 decembrie a.c., Excelența Sa, Domnul Hitoshi Noda, Ambasadorul Japoniei la 

București, a efectuat prima sa vizită în ASE, în cadrul căreia a fost primit de prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE. După discuție, ambasadorul Japoniei a dorit să vadă bustul lui 

Nicolae D. Xenopol, întemeietorul ASE, care a fost și primul ambasador al României în Japonia.  

Excelența Sa a vizitat Muzeul ASE, câteva locuri emblematice din Palatul ASE și Centrul de studii 

japoneze, înființat în universitatea noastră în anul 2018. 

http://www.ase.ro/?fbclid=IwAR16LHwhF-pSFFbqgytRTvhwvKJOBaR2dXCdbL-N41xTigQam3epVlS1ONI
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„Horizon 2020 outreach event"  

În data de 6 decembrie a.c., Academia de Studii Economice, prin Direcția Cercetare Științifică 

Dezvoltare și Inovare, Direcția de Relații Internaționale și Institutul de Cercetări Avansate (ARI), 

în parteneriat cu Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă UE, Ministerul Cercetării și 

Inovării și Comisia Europeană, au organizat o sesiune de informare privind aspecte financiare 

și de management ale proiectelor europene H2020 aflate în derulare sau viitoare. Evenimentul 

face parte din seria de acțiuni ale Comisiei Europene pentru facilitarea participării la programul-

cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020 – „Horizon 2020 outreach 

event (2019-2020)”. 

  

 



CA ‒ Buletin informativ nr. 12/decembrie 2019  7 

Felicitări echipei de Catchball a ASE! 

Pe 7 decembrie a.c., a avut loc în ASE, Turneul numărul 8 de catchball, în urma căruia echipa 

Academiei de Studii Economice din București s-a clasat detașat pe locul I. Echipa a reușit să 

acumuleze 372 de puncte în Campionatul Național, cumulând 7 locuri I și un loc III.  

Ultimele 2 turnee ale campionatului se vor desfășura în luna februarie a anului viitor la Brașov și 

București, unde echipa de Catchball ASE nu mai poate rata titlul de „Campioană Națională”. 

La finalul acestui an, „bilanțul” acțiunilor lor este remarcabil, avand în vedere și faptul că echipa 

este printre primele din România care a început să practice și să promoveze acest sport.  

În urma participării la primul Campionat Național de Catchball, echipa feminină s-a calificat la 

Campionatul Internațional de Catchball din orașul Eilat, Israel, aceasta țară fiind inițiatoarea 

acestui sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravana ASE  

Prima parte a Caravanei ASE pentru Admiterea la programele de licență 2020 a ajuns la final. 

Membrii echipelor ASE au fost prezenți în 39 de colegii/licee din 12 localități (București și orașele 

Alexandria, Brăila, Câmpulung Muscel, Câmpina, Focșani, Oltenița, Pitești, Ploiești, Slatina, 

Slobozia, Tecuci ) și au discutat cu peste 3000 de elevi despre oferta educațională a ASE. Cu ocazia 

prezenței în licee au fost încheiate sau prelungite pentru următorii trei ani protocoale de colaborare 

ale ASE cu aceste 39 de colegii. Conducerilor liceelor și colegiilor le-au fost oferite 160 de cărți 

ale Editurii ASE pentru bibliotecile instituționale, iar elevilor - peste 2700 de broșuri de prezentare 

a ofertei ASE.  
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Expoziție de pictură în ASE 

Vă invităm să vizitați expoziția pictorului acuarelist Florian Stefan și a artistului spaniol 

Vicente Heca din cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu Storck" care va fi 

deschisă până la sfârșitul lunii ianuarie 2019. Florian Ștefan este unul dintre artiști plastici, 

selecționați în 2018 pentru cea de-a 53-a ediție a „Premiului Regina Sofia de pictură și sculptură". 

Pictorul și galeristul Vicente Heca este câștigătorul prestigiosului premiu „Reina Sofia" al 

Fundației Regale a Spaniei.  

 

 

 

BBC World Questions Bucharest la ASE 

În data de 10 decembrie a.c., Aula Magna a găzduit dezbaterea „BBC World Questions 

Bucharest”, un eveniment în cadrul căruia s-au discutat cele mai importante aspecte politice și 

sociale ale țării. BBC World Questions Bucharest a fost lansat pe BBC World Service English în 
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14 decembrie, iar începând cu data de 15 decembrie a fost disponibil online 

www.bbc.com/worldserviceradio. 

  

Masa rotundă – „30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului" 

Pe 10 decembrie a.c., a avut loc în ASE un eveniment dedicat împlinirii a 30 de ani de la Căderea 

Zidului Berlinului.  Au participat ca invitați: Michael Jaumann - Head of the DAAD Information 

Centre in Bucharest si Fréderic BEAUMONT, Attaché de coopération scientifique et universitaire, 

Ambassade de France en Roumanie, Institut français Roumanie. Evenimentul a fost moderat de 

către prof. Liviu Mureșan – Președinte executiv EURISC (European Institute for Risk, Security 

and Communication Management) și a fost organizat de către Centrul de Studii Americane și 

Centrul de Studii Francofone, sub egida Direcției de Relații Internaționale. 

 

 

 

http://www.bbc.com/worldserviceradio
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Conferința proiectului POCU 125015 

În data de 12 decembrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector Relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a participat la conferința proiectului POCU 125015. Prin 

acest proiect, ASE susține, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoarea, Universitatea 

Al. Ioan Cuza din Iași, Autoritatea de Supraveghere Financiară și companii din mediul privat 

formarea a 67 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniul antreprenoriatului și al cercetării.  

  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la aniversarea Institutului de Economie Agricolă 

din Belgrad 

În perioada 12-13 decembrie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în calitate 

de guest-speaker la conferința „Sustainable agriculture and rural development in terms of the 

Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region- science and practice in 

the service of agriculture“, organizată cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Institutului de 

Economie Agricolă din Belgrad. Între ASE și Institutul din Belgrad există o strânsă colaborare 

științifică de peste 15 ani în domeniul practicilor în serviciul agriculturii.  
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Curs de prim ajutor la ASE 

Pe 14 decembrie a.c., s-a desfășurat ultima serie a Cursurilor de Prim Ajutor de Bază, adresate 

întregii comunități universitare a ASE - profesori, studenți, personal didactic auxiliar și 

administrativ. Cursurile au fost organizate împreună cu Fundația pentru S.M.U.R.D., partenerii 

ASE în cadrul Proiectului „Academia SpEranței - Voluntariat din Iubire pentru Viață", coordonat 

de prof. univ. dr. Virginia Mărăcine. Mulțumim pentru activitatea desfășurată! 

 
 

Inaugurarea Amfiteatrului Deloitte în ASE 

Pe 17 decembrie a.c., a avut loc evenimentul de inaugurare, în urma unei renovări complete, a 

Amfiteatrului Deloitte, sala 2104, clădirea „Virgil Madgearu”, aflat lângă la fel de modernul 

Amfiteatru OMV Petrom. Studenții ASE si cadrele didactice beneficiază, astfel, de un nou spațiu 

de învățare dotat la nivelul erei digitalizarii, care a presupus o investiție de 130 000 de euro. Astfel, 

investițiile în urma parteneriatelor cu mediul de afaceri din ultimii trei ani în cele 11 spații renovate 

complet și dotate cu echipamente de ultimă generație, pentru studenții și cadrele didactice ale ASE, 

se ridică la peste 2,5 milioane lei. Deloitte Romania se alătură celorlați parteneri strategici ai ASE 

din mediul de afaceri: OMV Petrom, Banca Comercială Română, BRD, PwC România, 

Mastercard, London Stock Exchange. Inaugurarea a avut loc cu participarea prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, și a domnilor Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte 

România și Moldova și Vlad Boeriu, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și coordonator 

al proiectului, a reprezentanților Consiliului de Administrație, ai Deloitte România, și a studenților. 

 



12  CA ‒ Buletin informativ nr. 12/decembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național al Rectorilor 

În perioada 12-14 decembrie a.c., a avut loc la Iași reuniunea Consiliului Național al Rectorilor. 

Academia de Studii Economice a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ion Smeureanu, prorector 

responsabil  cu dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistica.  În cadrul întâlnirii au fost 

dezbătute probleme actuale și de perspectivă ale învățământului românesc, dintre care cele mai 

importante pot fi considerate următoarele: evaluarea, în vederea acreditării, a școlilor doctorale; 

clasificarea și ierarhizarea universităților și programelor de studii; participarea universităților 

românești la rețelele europene de cercetare etc.   

Decernarea Burselor Regale în ASE 

Pe 18 decembrie a.c., în Aula Magna a avut loc Ceremonia de acordare a Burselor Regale 

„Regele Carol I" și „Regina Elisabeta" în prezența Alteței Sale Regale, Principele Radu al 

României, și a Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.  Bursele regale destinate studenților 

ASE au caracter anual și au fost fondate de Casa Regală în anul 2015. Pentru universitatea noastră, 
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aceste momente reprezintă o continuare în timp a legăturii tradiționale dintre Coroană și educație, 

începută de întemeietorul României moderne, Regele Carol I.  

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a mulțumit pentru 

prezența la ceremonie a Alteței Sale Regale, Principele Radu și a salutat această inițiativă regală 

de susținere a excelenței, de onoare a performanței și de promovare a spiritului de competiție.  

Bursa „Regina Elisabeta” a fost câștigată de Andreea Monica Munteanu, studentă la Facultatea de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, iar Bursa „Regele Carol I” - de studentul 

Constantin Zahanagiu din cadrul Facultății de Asigurări, Bănci și Burse de Valori.  

Evenimentul s-a încheiat cu tradiționalul moment al colindelor „Vin sărbătorile” pregătit de 

studenții de la Corul ASE și Corul Buna Vestire din Onești, Bacău. Întreaga comunitate academică 

s-a bucurat de momentele frumoase oferite de prietenii noștri colindători. 
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Workshop pentru promovarea sportului național 

În data de 19 decembrie a.c., în Sala Virgil Madgearu a avut loc evenimentul de lansare a 

proiectului de promovare a oinei, intitulat „Redescoperiți oina – parte a identității noastre la 

români”, organizat de Departamentul de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de 

Economie Agroalimentară și a Mediului, în colaborare cu Federația Română de Oină. Obiectivele 

principale care vor fi implementate vizează, pe lângă practicarea acestui sport în mediul universitar 

din București, și formarea de parteneriate cât mai solide între instituțiile universitare bucureștene, 

Federația Română de Oină, Federația Sportului Școlar și Universitar, autoritățile locale, asociațiile 

studențești și creșterea nivelului competițional în cadrul evenimentelor sportive cu teme specifice 

oinei, atât pe plan local și internațional. 

        

 

CCOC - 5 ani de la înființare 

În data de 12 decembrie, a.c., Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din ASE a sărbătorit    

5 ani de la înființare. La întâlnire au participat cadre didactice din mediul preuniversitar și 

universitar, care au discutat despre bilanțul celor cinci ani și despre strategii de continuare a 

serviciilor de consiliere adresate elevilor, studenților, cadrelor didactice. Mult success, în 

continuare, centrului nostru! 
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Sărbători de iarnă în ASE  

În preajma sărbătorilor de iarnă, în ASE a devenit o tradiție ca cei mai darnici să-i ajute pe 

semenii aflați în dificultate. Astfel, în perioada 9-13 decembrie, USASE a desfășurat o campanie 

de ajutorare a celor mai puțin norocoși. La standul din clădirea Eminescu, au fost donate haine, 

jucării și alimente neperisabile. Le mulțumim tuturor pentru implicare și celor care s-au gândit să 

facă un gest nobil pentru a împărți mici bucurii celor care au mare nevoie de ele! 

ASE a îmbracat haine de sărbătoare, toate clădirile instituției întâmpinând de la intrare studenții, 

cadrele didactice și personalul administrativ cu brazi împodobiți festiv. De asemenea, membrii 

comunității universitare s-au putut bucura de concertul de colinde „Vin sărbătorile”, desfășurat pe 

18 decembrie a.c. în Aula Magna, precum și de prezența în clădire a unor coruri de studenți de la 

Facultățile de Muzică și Teologie din București. 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, am oferit cadrelor didactice agende și calendare de birou 

instituționale, iar toți cei peste 750 de copii în vârstă de până la 16 ani ai angajaților noștri au 

primit, pentru al treilea an consecutiv, câte un pachețel de Crăciun, cu sprijinul partenerilor din 

mediul socio-economic. Mulțumim tuturor celor care au fost implicați în realizarea acestor mici 

bucurii de sărbători! 
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Ședințe CA 

 În data de 11 decembrie a.c., a avut loc ședința CA în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020; avizarea 

componenţei comisiilor pentru posturile scoase la concurs pentru perioadă nedeterminată 

şi determinată şi a celor de soluţionarea a contestaţiilor; calendarul pentru ocuparea 

postului de asistent universitar pe perioadă determinată, semestrul 1, anul universitar   

2019-2020; metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2020-2021; metodologia 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii 

universitare de masterat, anul universitar 2020-2021; metodologia privind organizarea și 

desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul 

universitar 2020-2021; avizarea demarării procedurii de evaluare externă de către 

ARACIS, în vederea încadrării în domeniul Contabilitate (domeniu acreditat), a 

programului de studii universitare de masterat Informatică de gestiune, forma de 

învăţământ cu frecvenţă (IF), limba de predare - limba romană; avizarea demarării 

procedurii de validare și înscrierea în RNCIS a calificării aferente programului de studii 

universitare de master Informatică de gestiune; componenţa comisiei de verificare a 

îndeplinirii standardelor minimale (BEA); raportul Biroului Corpului de Control cu privire 

la acordarea burselor în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; oferta 

Școlilor de vară pentru anul universitar 2019-2020; nota de fundamentare privind asumarea 
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instituţională a cheltuielilor neeligibile pentru contractele finanţate din fonduri 

nerambursabile, conform rapoartelor întocmite de Biroul Corpului de Control; acordarea 

salariilor diferențiate pentru membrii CA și invitații cu titlu permanent; acordarea salariilor 

diferențiate cadrelor didactice care desfășoară activități administrative; acordarea salariilor 

diferențiate personalului administrativ; acordarea salariilor diferențiate, în luna ianuarie 

2020, cadrelor didactice care desfăşoară activităţi suplimentare la disciplinele 

Microeconomie şi Matematică în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020; 

transformarea și scoaterea la concurs a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice. 

 

 

 

Dragi colegi,  

 

Vă mulțumesc, în numele Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în Academia 

de Studii Economice din București și pentru contribuția dumneavoastră la rezultatele notabile, 

obținute de comunitatea noastră universitară în 2019! 

Vă doresc ca 2020 să fie un an binecuvântat, cu sănătate, noroc și cât mai multe bucurii pentru 

dumneavoastră și toți cei dragi! 

La Mulți Ani! 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

 

 

 

 


