
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România 

Telefon: 021.319.19.00 / 021.319.19.01 Fax: 021.319.18.99 

e-mail: rectorat@ase.ro / www.ase.ro 

 

 

 

 
          MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

  

 
 

CA ‒ Buletin informativ nr. 12/decembrie 2020  1 

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 12/ Decembrie 2020 

 

ASE a devenit membru al Network of Universities from the Capitals of Europe UNICA 

Academia de Studii Economice din București anunță primirea sa în rândul membrilor Network of 

Universities from the Capitals of Europe UNICA (unica-network.eu), rețeaua universităților din 

capitalele europene, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Evenimentul a avut loc în cadrul celei 

de-a 30-a ediții a Adunării generale UNICA, desfășurată recent. Rețeaua instituțională a 

universităților din capitalele Europei - UNICA, fondată în 1990, reunește 53 de universități din    

37 capitale europene, peste 175.000 de angajați, cadre didactice și cercetători, și aproximativ                  

2 milioane de studenți. Capitala României este reprezentată în UNICA de către Universitatea din 

București și Academia de Studii Economice din București. Misiunea UNICA este de a facilita 

colaborările internaționale, schimbul de bune practici și de a promova leadership-ul academic pe 

baza colaborării între universitățile membre. 

 

Evenimentul „Symposium on The East-West Divide - Growing Tensions in the EU?” 

În data de 1 decembrie a.c., s-a desfășurat online „Symposium on The East-West Divide - 

Growing Tensions in the EU?”, organizat de către ASE împreună cu Studio Europa Maastricht 

University. La deschidere, a participat prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector  relații 

internaționale, alături de peste 30 de profesori și cercetători de la universități de prestigiu din 

Europa.  

 

 

 

 

http://www.ase.ro/
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Președintele Senatului Universitar al ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron, laureat al 

premiului „Virgil Madgearu" al Academiei Române  

Pe 3 decembrie 2020, au fost decernate, în cadrul unei ceremonii online, Premiile Academiei 

Române pentru anul 2018. La secțiunea „Științe economice” academicienii au acordat Premiul 

„Virgil Madgearu" lucrării „100 de ani de comerț exterior românesc”, autori Dumitru Miron, 

Mihai Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman. Felicitări domnului prof. univ. dr. Dumitru 

Miron, Președintele Senatului Universitar al ASE, cu ocazia primirii acestui prestigios premiu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursul postuniversitar „Administrarea afacerilor în industria vinului" 

La începutul lunii decembrie a.c.,  Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din ASE 

a organizat cursul postuniversitar „Administrarea afacerilor în industria vinului" în cadrul 

proiectului  FDI 0304, intitulat:  Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a 

Academiei de Studii Economice din București (ASE) în vederea susținerii și dezvoltării 

componentei practice a activităților didactice, director de proiect prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, 

prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească. Prin intermediul acestui 

program postuniversitar s-a avut în vedere dezvoltarea și diversificarea abilităților practice prin 

susținerea componentei aplicative a programelor de pregătire postuniversitară interdisciplinare pe 

domeniul marketingului și analizelor de calitate specifice produselor industriei viei și vinului. Sub 

coordonarea directorului de program, prof. univ. dr. Dan Boboc, cursul s-a bucurat de un succes 

real, în cadrul primei serii fiind implicați un număr de 41 de cursanți. De asemenea, în cadrul 
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proiectului a fost modernizat un Laborator de Analiză senzorială în cadrul Centrului de 

Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”. 

 

 

 

Reuniune de lucru cu reprezentanții AACSB privind acreditarea internațională a ASE 

În data de 4 decembrie a.c., a avut loc o reuniune virtuală desfășurată între membrii echipei ASE, 

responsabilă de acreditarea internațională AACSB, coordonată de prof. univ. dr.  Constantin 

Marius Profiroiu, și echipa AACSB formată din dl. Timothy S. Mescon, Ph.D., Vice-Președinte 

Executiv al AACSB International  și Chief  Officer Europe, Middle East and Africa și  

dra. Marine Condette, expert acreditare AACSB. Cu această ocazie, au fost evidențiate și discutate 

modalitățile practice de colaborare cu echipa AACSB, având ca obiectiv pregătirea dosarului ASE 

de eligibilitate. 

 

 

 

 

 

 

Competiția de proiecte „Digitalizarea în ASE” 

În perioada 4 noiembrie - 10 decembrie a.c., ASE a organizat pentru prima dată competiția de 

proiecte studențești având ca temă generală „Digitalizarea în ASE”. Fiecare facultate a avut 
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oportunitatea de a organiza o sesiune distinctă, pornind de la tema principală, dar valorificând 

propria misiune și competențele specifice, având la dispoziție un buget de 5.062 de lei, alocat prin 

decizia Biroului Consiliului de Administrație. 

Cele 107 proiecte înscrise în cadrul celor 12 secțiuni pe facultăți au fost prezentate online, 

oferindu-le studenților, în acest mod, oportunitatea de a interacționa și de a-și pune în valoare 

ideile, creativitatea, spiritul inovativ pentru dezvoltarea componentei digitale la nivelul 

facultăților, dar și în cadrul universității, în vederea promovării activităților specifice și a 

internaționalizării. 

Un număr de 78 de studenți au beneficiat de premiile oferite de către comitetele de selecție, ceea 

ce demonstrează că digitalizarea este o temă relevantă în actualul conext, iar ideile valoroase și 

munca în echipă sunt recunoscute și apreciate în universitatea noastră. 

Conducerea universității încurajează inițiativele din partea studenților și își propune să ofere cât 

mai multe oportunități pentru valorificarea și transpunerea în practică a celor mai interesante 

proiecte și idei. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment și felicitări tuturor 

premianților! 

 

GALA EXCELENȚEI ÎN ASE 

 

În data de 10 decembrie a.c., Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu 

reprezentanți din mediul de afaceri, a organizat Gala Excelenței în ASE - ediția a IV-a. Având 

în vedere contextul pandemic, Gala a putut fi urmărită live, direct din Aula Magna, pe pagina 

oficială de Facebook a ASE. 

În cadrul Galei, au fost acordate următoarele premii: 

1. Premiul de Excelență pentru „Cea mai bună echipă de cercetare” - ReStart Economia,  

prof. univ. dr. Ion Anghel (manager proiect). 

2. Premiul de Excelență pentru „Cercetătorul anului” - prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu. 

3. Premiul de Excelență pentru „Activitatea de voluntariat și reprezentare” - ASCIG, 

organizație studențească. 

4. Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică” - Albu Cătălina 

Florentina, student doctorand.  

5. Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică” - Mercan Dumitru Ionuț, 

student masterand. 
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6. Premiul de Excelență pentru „Antreprenoriat” - Mauro Codin, student antreprenor. 

7. Premiul de Excelență pentru „Susținerea dezvoltării Universității” - GARRETT România. 

8. Premiul de Excelență pentru „Susținerea internaționalizării Universității” - Lăzărică 

Alexandra Gabriela, studentă. 

9. Premiul de Excelență pentru „Voluntarul anului” - Claudia Miu, studentă. 

10. Premiul de Excelență pentru „Salariatul anului” - Marcel Frâncu. 

Mulțumiri speciale partenerilor noștri: Altex Romania, PwC, Mastercard, Deloitte, BCR și London 

Stock Exchange Group pentru susținerea acestui eveniment. Felicitări tuturor laureaților! 

Mulțumim și Corului ASE pentru emoționanta interpretare a Imnului Gaudeamus Igitur! 

 

 

  

Ședința Consiliului Consultativ al ASE 

În data de 10 decembrie a.c., s-a desfășurat ședința online a Consiliului Consultativ de iarnă al 

universității noastre. Tema principală a întâlnirii au constituit-o discuțiile dintre reprezentanții 

Consiliului de Administrație al ASE și membrii parteneri ai mediului de afaceri, referitoare la 

adaptarea continuă a planurilor de învățământ la exigențele mediului economico-social. 

Conducerea ASE a evidențiat și exprimat mulțumiri partenerilor din mediul de afaceri pentru 

implicarea și sprijinul în derularea proiectelor ASE în anul 2020. 
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Sesiune de formare strategică în domeniul clasamentelor internaționale 

În perioada 10 - 11 decembrie a.c., membrii conducerilor facultăților din ASE cu responsabilități 

în domeniul internaționalizării, personalul suport pentru internaționalizare, alți membri ai 

comunității academice, au participat la două sesiuni de formare strategică, oferite de QS 

Consulting, care au avut drept scop sprijinirea eforturilor membrilor comunității ASE de 

materializare a obiectivelor în cadrul clasamentelor internaționale și sprijinirea ASE ca instituție 

dinamică din punct de vedere strategic. Cu o participare de 96 de persoane, sesiunile au fost 

organizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0190 – „Consolidarea poziției Academiei de 

Studii Economice din București pe piața educațională internațională”.  

Șantierul Piața Romană nr. 7 

În fiecare zi de vineri, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a continuat, ca și în lunile 

precedente de la reluarea lucrărilor, vizitele la șantierul Piața Romană nr.7, pentru a constata 

stadiul evoluției lucrărilor de reabilitare și de construcție a noilor spații de învățământ ale ASE și 

a discuta la fața locului cu reprezentanții constructorului, ai proiectantului și ai supervizorului 

despre respectarea graficului de lucrări în vederea finalizării la termen a acestora. Constatăm, cu 

mulțumire, că până acum proiectul se derulează sub cele mai bune auspicii.  
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ASE realizează prima analiză de impact a investițiilor în controlul cancerului în România 

Academia de Studii Economice din București, cu sprijinul Merck&Co. Inc. - MSD România, a 

început procesul de implementare a unui amplu proiect de cercetare privind valoarea socială a 

tratamentului cancerului în România și realizarea primei analize a impactului investiției 

într-un pachet integrat de intervenții pentru controlul cancerului, care include opțiuni 

inovatoare de tratament. Pe 11 decembrie a.c., a avut loc la ASE întâlnirea dintre reprezentanții 

conducerii ASE - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Alina Dima, prorector 

cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Rodica Milena Zaharia, din partea 

echipei proiectului, și reprezentanții MSD România - Fănuț Moroșan, Interim Managing Director, 

Ana Dodea, Policy & Market Access Director și Raluca Sîmbotin, Policy & National Account 

Manager. Proiectul este susținut prin Programul de granturi al MSD privind politicile de sănătate 

în domeniul cancerului, în valoare de 50000 de dolari. 

Proiectul va presupune și dezvoltarea unui set de recomandări de politici publice bazate pe 

progresele non-clinice în ceea ce privește tratamentul cancerului în România, trecând în revistă 

diferitele opțiuni de politici de sănătate pentru gestionarea acestei afecțiuni. Mass-media a acordat 

atenție lansării acestui proiect al ASE. 

Apariții în presă: 

• 360 MEDICAL.RO - https://360medical.ro/stiri/prima-analiza-din-romania-privind-

impactul-investitiilor-in-controlul-

cancerului/2020/12/16/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prima-

analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului 

• VIAȚA MEDICALĂ - https://www.viata-medicala.ro/stiri/ase-analiza-de-impact-a-

investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-19648 

http://medical.ro/
https://360medical.ro/stiri/prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului/2020/12/16/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului
https://360medical.ro/stiri/prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului/2020/12/16/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului
https://360medical.ro/stiri/prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului/2020/12/16/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului
https://360medical.ro/stiri/prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului/2020/12/16/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prima-analiza-din-romania-privind-impactul-investitiilor-in-controlul-cancerului
https://www.viata-medicala.ro/stiri/ase-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-19648
https://www.viata-medicala.ro/stiri/ase-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-19648
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• PERFECT STYLE - https://www.perfect-style.ro/cat-ne-costa-cancerul-ase-face-prima-

analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/ 

• SMARK - https://www.smark.ro/articol/53287/academia-de-studii-economice-din-

bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a 

• MEDICHUB - https://www.medichub.ro/stiri/ase-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-

investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-id-3918-cmsid-2 

• WALL STREET - https://www.wall-street.ro/articol/Sanatate/265421/academia-de-

studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-

controlul-cancerului-in-romania.html#gref  

• MEDICAL MANAGER - https://www.medicalmanager.ro/ase-va-realiza-prima-analiza-

de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/ 

• PR WAVE - https://www.prwave.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-

realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-intr-

un-proiect-de-cercetare-sustinut-de-msd-romania/ 

• RAPORTUL DE GARDA - https://raportuldegarda.ro/ase-analiza-impact-investitii-

control-cancer-romania-msd/ 

• SĂNĂTATEA BUZOIANĂ  - https://sanatateabuzoiana.ro/prima-analiza-de-impact-a-

investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/#.X9thLNgzaUk 

 

 

https://www.perfect-style.ro/cat-ne-costa-cancerul-ase-face-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/
https://www.perfect-style.ro/cat-ne-costa-cancerul-ase-face-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/
https://www.smark.ro/articol/53287/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a
https://www.smark.ro/articol/53287/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a
https://www.medichub.ro/stiri/ase-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-id-3918-cmsid-2
https://www.medichub.ro/stiri/ase-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-id-3918-cmsid-2
https://www.wall-street.ro/articol/Sanatate/265421/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Sanatate/265421/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Sanatate/265421/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania.html#gref
https://www.medicalmanager.ro/ase-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/
https://www.medicalmanager.ro/ase-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/
https://www.prwave.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-intr-un-proiect-de-cercetare-sustinut-de-msd-romania/
https://www.prwave.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-intr-un-proiect-de-cercetare-sustinut-de-msd-romania/
https://www.prwave.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-va-realiza-prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania-intr-un-proiect-de-cercetare-sustinut-de-msd-romania/
https://raportuldegarda.ro/ase-analiza-impact-investitii-control-cancer-romania-msd/
https://raportuldegarda.ro/ase-analiza-impact-investitii-control-cancer-romania-msd/
https://sanatateabuzoiana.ro/prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/#.X9thLNgzaUk
https://sanatateabuzoiana.ro/prima-analiza-de-impact-a-investitiilor-in-controlul-cancerului-in-romania/#.X9thLNgzaUk
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Studenta Ina Nimerenco, președintele USASE, aleasă Primvicepreședinte al USR 

În cadrul Adunării Generale a Uniunii Studenților din România (USR), care a avut loc în perioada 

11-13 decembrie a.c., liderii studenților din toată țara și-au ales reprezentanții pentru mandatul 

2020-2021. Studenta Ina Nimerenco, președinte al Uniunii Studenților Academiei de Studii 

Economice din București (USASE), a fost aleasă Primvicepreședinte al Uniunii Studenților din 

România în cadrul Adunării Generale a USR.  

Felicitări, Ina, și mult succes în activitate! ASE este mândră de performanța ta! 

 

 

A treia ediție a „Internationalisation Think Tank” 

În data de 11 decembrie a.c., a avut loc online cea de-a treia ediție a Internationalisation Think 

Tank, organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0190 – „Consolidarea poziției ASE pe 

piața educațională internațională”, cu participarea a 22 de reprezentanți ai managementului 

facultăților ASE. Prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector cu relații internaționale, a 

prezentat stadiul procesului de internaționalizare în cadrul ASE în anul 2020. Reprezentanți ai 

companiei Zitec au oferit detalii privind transformarea digitală a activității internaționale a ASE. 
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O a doua reuniune de lucru a avut loc cu echipa condusă de dl. Timothy S. Mescon, Ph.D., vice-

președinte executiv al AACSB International.  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier interactiv de lucru alături de start-up-ul „Factide” și despre strategie în noua 

realitate în cadrul INDE MBA Româno-Francez 

Studenții MBA-ului Româno-Canadian au beneficiat, în cadrul cursului de „Antreprenoriat și 

Leadership” din data de 12 decembrie a.c., de un atelier interactiv de lucru, organizat de Marius 

Stanciu, Ștefan Dorneanu, Daniel Leu, Alexandru Pătru și George-Ionuț Bădiță, membri fondatori 

ai „Factide”, un start-up românesc ce valorifică algoritmi de învățare automată de ultimă generație 

pentru a oferi soluții de Sentiment Analysis, Entity Extraction sau Knowledge Graph, cu 

aplicabilitate în diferite sectoare de activitate. Atelierul a fost deschis printr-o prezentare a start-

up-ului, urmată de o sesiune de întrebări adresate de studenți antreprenorilor și de activitatea 

studenților și antreprenorilor, împărțiți în grupuri de lucru, în care au putut face schimb de idei și 

de bune practici.  

Totodată, la cursul de „Strategie” de la MBA-ul Româno-Francez INDE, studenții au beneficiat 

de două sesiuni interactive la care au discutat despre strategie, provocări și oportunități oferite de 

actuala criză pentru domeniul energetic și pentru sectorul de retail. Invitații speciali ai prof. univ. 

dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, în 

cadrul acestor două sesiuni au fost doamna Mariana Gheorghe, fost director general al OMV 

Petrom și domnul Dan Ostahie, director general al Altex & Media Galaxy. 
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Întâlnirea semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității 
 

În data de 16 decembrie a.c., a avut loc întâlnirea semestrială a conducerii ASE cu studenții 

universității noastre. Este, de câțiva ani, o tradiție ca semestrial problemele studenților să fie supuse 

spre dezbatere și soluționare conducerii ASE. Întâlnirea s-a desfășurat pe platforma Zoom și s-a 

bucurat de participarea a aproximativ 300 de persoane, studenți și membri ai conducerii 

universității, facultăților și principalelor structuri administrative. Au fost dezbătute, în spirit 

constructiv, democratic și de respect reciproc, probleme legate de desfășurarea online a procesului 

didactic în semestrul I al anului universitar în curs, pregătirea și organizarea probelor de verificare 

și a examenelor, perspectivele de desfășurare a activității în semestrul al II-lea, aspecte care țin de 

comunicarea dintre anumiți studenți și cadre didactice. S-au formulat propuneri constructive și      

s-au luat decizii pe loc pentru a optimiza anumite aspecte, sesizate de către studenți. 
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Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online 

la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 

2021-2022  

În data de 16 decembrie a.c., a avut loc ședința Senatului universitar al ASE, în cadrul căreia au 

fost aprobate Metodologiile privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 2021 la 

ASE, la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat. Detalii privind 

modalitatea de admitere și pașii candidatului pot fi consultate pe pagina web a site-ului 

instituțional, dedicată Admiterii 2021. Organizarea online a Admiterii 2021 la ASE a fost anunțată 

în presă. 

Apariții în presă: 

• BUSINESS 24 - https://business24.ro/educatie/stiri-educatie/academia-de-studii-

economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-

oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1614645 

• ZIARE LIVE - https://www.ziarelive.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-

bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-

cariere-de-succes.html 

• ZIARE.COM - https://ziare.com/scoala/universitati/academia-de-studii-economice-din-

bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-

cariere-de-succes-1650971 

 

 

https://admitere.ase.ro/licenta-2021/index.asp
https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2020/20201216/Hot.Senat%20nr.%20249%20din%2016.12.2020_Metod._adm.prog.master%202021-2022.pdf#page=2
https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2020/20201216/Hot.Senat%20nr.%20250%20din%2016.12.2020_Metod._adm.prog.doctorat%202021-2022.pdf#page=2
https://business24.ro/educatie/stiri-educatie/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1614645
https://business24.ro/educatie/stiri-educatie/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1614645
https://business24.ro/educatie/stiri-educatie/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1614645
https://www.ziarelive.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes.html
http://ziare.com/
https://ziare.com/scoala/universitati/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1650971
https://ziare.com/scoala/universitati/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1650971
https://ziare.com/scoala/universitati/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admiterea-2021-la-programele-universitare-de-licenta-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-1650971
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Participarea Rectorului ASE la Conferința „Sustainable agriculture and rural 

development" 

În data de 17 decembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

deschiderea Conferinței „Sustainable agriculture and rural development", organizată de 

Institutul de Economie Agrară din Belgrad, institut cu care ASE, prin Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului, are o strânsă colaborare științifică de 16 ani în domeniul practicilor 

în serviciul agriculturii. În cadrul conferinței, la care au participat cu lucrări un grup numeros de 

cadre didactice de la ASE, au fost abordate și dezbătute teme actuale despre dezvoltarea 

agriculturii și a industriei alimentare, măsuri de politică agricolă, programe de revitalizare socio-

economică a spațiului rural, aspect care vizează schimbările climatice și impactul acestora asupra 

sectorului agroalimentar, etc.  

 

 

 

Semnarea Acordului dintre ASE și Bursa de Valori București 

În data de 17 decembrie a.c., a fost semnat, la ASE, Acordul de parteneriat strategic între Academia 

de Studii Economice din București și Bursa de Valori București de către conducerea celor două 

instituții, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Radu Hanga, președintele Bursei de 

Valori București.  
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Prezentarea studiului „Starea de sănătate a managementului din România în 2019" 

Pe 17 decembrie a.c., a avut loc prezentarea studiului „Starea de sănătate a managementului 

din România în 2019”, realizat sub egida Facultății de Management din cadrul ASE și Societatea 

Academică de Management din România (SAMRO). Prezentarea s-a bucurat de participarea a 

numeroși specialiști în management, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, transmițând, 

din partea Consiliului de Administrație, un mesaj de felicitare pentru autorii acestui studiu.   

 

Publicarea Ghidului „20 povești inspiraționale” și a Ghidului „20 idei de afaceri” 

În luna decembrie a.c., Societatea Antreprenorială Studenţească a continuat demersul dedicat 

sprijinirii studenţilor care doresc să devină antreprenori şi promovării studenţilor care au deja 

propria afacere. Astfel, a fost finalizat şi publicat ghidul cu poveştile inspiraţionale ale celor 20 de 

studenţi antreprenori participanţi în campania ROLEmodel – Promovăm studenții antreprenori 

precum și Ghidul cu 20 idei potenţiale de afaceri în contextul actual în România post-COVID-

19 (http://antreprenor.ase.ro/index.php/resurse/), pentru încurajarea studenţilor care ar dori să 

devină pe drumul antreprenorial. Mare parte dintre ideile de afaceri incluse în cadrul ghidului 

reprezintă rezultatul procesului de brainstorming realizat în BootCamp-ului de Antreprenoriat 

organizat de Societatea Antreprenorială Studenţească cu participanții la cea de-a patra ediție a 

concursului de idei de afaceri GoBiz 2020.  

Totodată, în vederea suţinerii studenţilor antreprenori din cadrul campaniei ROLEmodel, în data 

de 14 decembrie a.c., a fost organizată o nouă sesiune de mentorat cu domnul Dan Ostahie, Owner 

& CEO Altex Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://antreprenor.ase.ro/index.php/resurse/
http://antreprenor.ase.ro/index.php/resurse/
http://antreprenor.ase.ro/index.php/resurse/
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ASE asigură acces online la cursuri  

Biblioteca ASE, prin procesul de dezvoltare și digitalizare a colecțiilor, asigură acces online la 

cursuri conform solicitărilor cadrelor didactice și studenților pentru anul universitar 2020-2021. 

Cărți, lucrări aplicative, manuale și alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele 

didactice și studenți pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de 

învățământ sunt disponibile pentru consultare în format electronic sau digital în Biblioteca online 

pe platforma www.opac.biblioteca.ase.ro/opac 

Cursurile online sunt disponibile pe platforma bibliotecii în format integral sau selecții, fără 

autentificare (ex. cărți sub egida Editurii ASE, cu acordul autorilor) sau prin autentificare (ex. 

publicații din alte edituri, cu respectarea drepturilor de autor). Cursurile online sunt disponibile 

pentru consultare și structurate sub formă de liste bibliografice organizate pe facultăți. 

 

 

Acces la platforma Compustat 

 

Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces la platforma Compustat 

(Capital IQ), provider S&P Global Market Intelligence, un serviciu Standard & Poor’s. 

Compustat este o platformă specializată de date și informații care permite utilizatorilor să 

analizeze companiile, tranzacțiile și investițiile la nivel mondial. Ea asigură acces la analize 

complexe ale companiilor publice și private, industrii, date macroeconomice și date specifice 

sectoarelor de activitate, oportunități de finanțare, estimări, date despre companii și structura 

capitalului, profit, inclusiv previziuni, rate ale dobânzii, CDS, informații privind structura 

administrativă a companiilor de interes la nivel global, tranzacții, plasamente, informații agregate 

din industrie, date financiare, știri, tendințe etc. Accesul se asigură din intranet pe bază de IP 

instituțional și login cu email instituțional. 

 

Premierea lucrărilor din cadrul ICESS 2020 

Conferința „International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), organizată 

de ASE în perioada 15-16 octombrie a.c, în mediul online, a avut ca obiectiv și premierea celor 

mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinței cu sprijinul mediului de afaceri și al revistei 

http://www.opac.biblioteca.ase.ro/opac
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc&q=bib_subject%3Acursuri+online&s_source=local&sb=relevance&usage_class=all&view=CONTENT&wi=false
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid%20autentificare%20platforma%20biblioteca2.pdf
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/public_library_lists
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„Romanian Journal of Economic Forecasting”, jurnalul coordonat de către Institutul de Prognoză 

Economică al Academiei Române, unul dintre partenerii oficiali ai conferinței. 

În urma evaluării Comitetului Științific, au fost acordate 2 premii  „Best Paper Award” 

următoarelor lucrări elaborate de colective de cercetare interdisciplinară din cadrul universității 

noastre: 

• Volatility Episodes and Patterns in Currency Returns - Alexandra Horobet, Radu Lupu, 

Aleksandar Shivarov, Lucian Belascu, Iulia Lupu; 

• Financial Literacy, Risk Aversion and Financial Behaviors: What Shapes the 

Preference for Capital Market Participation? - Andreea Stoian, Nicoleta Vintilă, Filip 

Iorgulescu, Radu Ciobanu, Cosmin Cepoi, Aurora Elena Dina (Manolache), Andreea Elena 

Drăghia. 

Felicitări autorilor celor două lucrări! 

  

 

Reuniune UNICA 

Pe 17 decembrie a.c. prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector relații internaționale, 

și lect. univ. dr. Cătălin Ploae, director al Direcției Relații Internaționale, au avut o întâlnire de 

lucru cu prof. Luciano Saso, președinte UNICA (Rețeaua de Universități din Capitalele 

Europene) și Laura Brossico, managerul rețelei. Cu această ocazie au fost evidențiate punctele de 

interes comun și suportul pe care UNICA îl va acorda universității noastre pentru programul 

Erasmus+ Universități Europene. 
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Eveniment online din cadrul proiectului “The future of leadership in a sustainable and tech 

savy business” 

În luna decembrie a.c., a avut loc un video-dialog pe tema „Being Human Leader in Artificial 

Intelligence Era”, ce s-a bucurat de prezența a 25 de studenți din ASE. Invitatul special a fost 

doamna Mariana Gheorghe, director non-executiv ING & CONTOURGLOBAL și fost CEO 

OMV Petrom. Întâlnirea face parte din seria de evenimente adresate studenților, masteranzilor, 

doctoranzilor, cu scopul de a minimiza efectele negative (cursurile online, lipsa interacțiunii 

sociale) și de a găsi diverse modalități și acțiuni practice de interacțiune cu studenții. Temele 

abordate au acoperit o gamă largă de subiecte de actualitate, care să răspundă principalelor 

provocări ale leadershipului într-o lume în schimbare, în care tehnologia și sustenabilitatea vor 

deveni elemente de mainstream pentru succesul business-urilor. 

 

Afilierea Secției de Fotbal-Tenis în cadrul CSU ASE 

 

CSU ASE anunță afilierea oficială a celei mai noi secții – Secția de Fotbal-Tenis, cu următoarea 

componență: Cârstea Adrian Victor - Campion Mondial 2016, Campion European 2017, 

Vicecampion Mondial 2018; Nacu Florin; Udrea Răzvan; Moraru Gabriel; Bidireanu Dragoș. 

Echipa este condusă de către prof. antrenor și jucător Dulceață Victor.  

Mult succes și la victorii cât mai multe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sesiuni de informare a studenților ASE cu privire la oportunitățile oferite de Programul 

Erasmus Plus 

În cursul lunii decembrie a.c., Biroul Erasmus+ din cadrul Direcției Relații Internaționale a 

organizat online trei întâlniri de informare cu studenții ASE, în care a fost prezentată oferta 

ERASMUS+ de mobilități de studiu și plasament, aferentă anului academic 2021-2022, calendarul 
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de selecție începând cu februarie 2021, lista universităților partenere, oportunități de studii și 

practică, alte informații. Au participat reprezentanții Biroului Erasmus+, studenți care au beneficiat 

de mobilități Erasmus+, reprezentanți ai asociațiilor de studenți AIESEC și Erasmus Student 

Network, 340 de studenți ASE de la programele de licență, masterat și doctorat. 

 

 

 

 

 

 

Ședințe CA online 

• În data de 2 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost discutat și 

aprobat următorul punct: nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli aferent anului 2020. 

• În data de 9 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: comisiile de concurs și contestații 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I,  anul 

universitar 2020-2021; comisiile de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2020-2021; 

comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la 

concursul pentru ocuparea posturilor didactice; modificarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de 

licenţă și masterat, anul universitar 2020-2021; modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare pentru Centrul ID-IFR (învățământ la distanță – învățământ cu frecvență 

redusă); modificarea Metodologiei privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic; Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

masterat, anul universitar 2021-2022; modificarea Metodologiei de admitere la doctorat, 

anul universitar 2021-2022; Regulamentul privind admiterea și activitatea didactică în 

Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini; modificarea Regulamentului 
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privind selecția mobilităților studentești în cadrul programului ERASMUS+ și al 

programelor asimilate; nominalizarea coordonatorului instituțional ERASMUS+; 

nominalizarea coordonatorilor departamentali ERASMUS+; planurile de învățământ 

pentru programul de masterat profesional Vânzări și dezvoltare organizațională, din cadrul 

Facultății de Business și Turism; validarea și înscrierea calificării în RNCIS; încadrarea în 

domeniu, la ARACIS, a programului de masterat profesional Vânzări și dezvoltare 

organizațională din cadrul Facultății de Business și Turism; modificarea Regulamentului 

general privind sănătatea și securitatea în muncă; organizarea şcolilor de vară pentru anul 

universitar 2020-2021; Nota de fundamentare privind suportarea diferențelor la regiile de 

cămin din venituri proprii; rezultatele promovărilor; Raportul de Control nr. 349/GD din 

15.07.2020; Raportul de Control nr. 363/GD din 12.08.2020; programarea concediilor de 

odihnă pentru secretarii responsabili cu gestionarea dosarelor studenţilor şi secretarii şefi 

din cadrul facultăţilor care fac parte din structura ASE anul 2021; rezultate procesului de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; încheierea contractului de închiriere cu Asociația Degustătorilor 

Autorizați din România (A.D.A.R.); acordarea unei burse din fonduri proprii pentru 

studenta Popescu Ana Teodora; rectificarea bugetară pentru anul 2020; informare privind 

modificarea BVC; informare privind rezultatele procesului de alegeri pentru Consiliul  

Facultății de Drept, pentru locurile disponibile la alte facultăți și pentru studenții 

reprezentanți în structurile de conducere de la nivel de universitate și facultăți.  

• În data de 17 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent 

anului 2020; acordarea salariilor diferenţiate cadrelor didactice care desfășoară activități 

administrative, suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului; acordarea salariului 

diferenţiat personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic; prelungirea perioadei 

de înscriere a cetățenilor străini pe cont propriu valutar, cu recuperarea activităților 

didactice, până la 22.01.2020; Nota de fundamentare pentru aprobarea devizului general 

cu compensare între capitole/subcapitole la obiectivul de investiții: „Consolidare, 

restaurare și extindere imobil ASE – Spații educație și cercetare ASE, Piața Romană nr.7”; 

rezultatele procesului de evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 



20                                                                           CA ‒ Buletin informativ nr. 12/decembrie 2020 

• În data de 29 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: aprobarea Notei Direcției Bibliotecă privind intrarea în 

șomaj tehnic a personalului cu activitate profesională diminuată; aprobarea Notei de 

fundamentare privind intrarea în șomaj tehnic a personalului din cadrul Direcției Sociale a 

căror activitate profesională este diminuată semnificativ; aprobarea alocării unei burse de 

ajutor social în valoare de 1000 lei, pentru studentul Iacobuta G. Matei Gabriel, anul I 

licență la facultatea FABBV; aprobarea referatului  DJCA cu privire la efectuarea plății, în 

10 tranșe lunare, în perioada decembrie 2020-septembrie 2021, a doamnei Rainof 

Francesca Magdalena; aprobarea acordării salariului diferențiat unor angajați din cadrul 

ASE.  

 

Atmosferă de sărbătoare în ASE 

• În cursul lunii decembrie a.c., Palatul ASE a fost decorat în spiritul sărbătorilor de iarnă 

mult așteptate. Mulțumim celor care ne-au dăruit brazii, ca în fiecare an, chiar și în aceste 

condiții mai speciale! 

 
 

 

 

Dragi colegi, 

 

Am încheiat un an care a fost cu totul altfel, decât ne-am imaginat și dorit, atunci când ne 

pregăteam, în prag de sărbători, să-l întâmpinăm. 

Un an pe care l-am trăit toți cu multe constrângeri, teamă și nesiguranță. 

A fost anul în care sănătatea noastră, a familiilor noastre, a comunității noastre universitare a 

devenit prioritatea noastră absolută. 
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Cu siguranță ne vom referi la 2020, în timp, ca la un an plin de provocări, în care flexibilitatea, 

capacitatea de a ne adapta la nou, de a fi empatici, deschiși și toleranți au fost valorile pe care 

le-am redescoperit în profunzimea lor. 

A fost anul deciziilor fără precedent pentru comunitatea noastră universitară, generate de 

contextul atipic, pandemic, în care ne-am aflat fără voia noastră, și de forma total nouă de a ne 

desfășura activitatea. 

A fost un an greu, în care comunitatea noastră, fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună, 

am fost uniți pentru bunul mers al universității noastră și am făcut tot ce a depins de noi pentru 

a menține standardele acolo unde au fost ele așezate, în timp, de înaintașii noștri și de noi. 

La finalul acestuia, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru maturitatea și loialitatea pe care le-ați 

pus în slujba binelui universității noastre dragi, pentru efortul de a depăși momentele grele și 

pentru implicarea în asigurarea, cu bune rezultate, a dinamicii ei. 

Academia de Studii Economice din București a fost puternică și în acest an, a avut rezultate 

bune și, mai ales, o admitere care a validat valoarea și seriozitatea noastră.  

Vă doresc ca anul 2021 să fie un an foarte bun pentru Dumneavoastră și toți cei dragi, un an 

care să ne aducă sănătate, liniște și împliniri profesionale și personale! 

La mulți ani! 

 

Cu drag,  

Rector,   

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație 

 


