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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 2/ Februarie 2020 

 

ALEGERI RECTOR ASE 

Luna februarie a fost, conform Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare, perioada de 

depunere a candidaturilor, de desfășurare a întâlnirilor cu alegătorii și, respectiv, a procesului de 

votare pentru funcția de Rector al ASE pentru perioada 2020-2024. Singura candidatură depusă a 

fost aceea a prof. univ. dr. Nicolae Istudor. În zilele de 19, 20 și 21 februarie s-au desfășurat 

întâlnirile cu cadrele didactice, studenții și, respectiv, personalul administrativ, în cadrul cărora 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor a prezentat sinteza Programului său managerial și a răspuns la 

întrebările celor prezenți. 

Pe 25 februarie a.c, s-au desfășurat alegerile. Din cele 844 de persoane cu drept de vot s-au 

prezentat la urne 757, respectiv 89,7%.  Conform Procesului-verbal al Biroului electoral, prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor a fost votat de 681 de alegători, reprezentând 90% dintre voturile 

exprimate. Rezultatul urmează a fi validat de către Senatul Universitar al ASE în ședința sa din 2 

martie, a.c., după care va fi înaintat Ministerului Educației și Cercetării pentru emiterea Ordinului 

de Ministru de confirmare a prof. univ. dr. Nicolae Istudor în funcția de Rector al ASE pentru 

mandatul 2020-2024. 

Rectorul ASE mulțumește membrilor comunității universitare pentru prezența foarte bună la vot, 

pentru dovada de unitate, spirit de echipă și maturitate, arătată cu ocazia alegerilor, și reiterează 

convingerea sa că ASE va continua să obțină rezultate tot mai bune în plan național și în 

clasamentele prestigioase din lume.   

http://www.ase.ro/
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O nouă dezbatere Team România la ASE 

În data de 4 februarie a.c., ASE a fost gazda unei dezbateri, împreună cu Team Romania, 

organizată de Institutul Aspen România (IAR) și Biroul din București al German Marshall Fund 

of the US (GMF). La eveniment au participat Prim-Ministrul Guvernului României, Ludovic 

Orban, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Virgil Daniel Popescu, Ministrul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri, Vasile Iuga, Acting President ASPEN, Alina Inayeh, Director 

GMF, alături de reprezentanți din mediul academic și economico-social.  

În deschidere, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a mulțumit organizatorilor pentru 

această întâlnire organizată în cea mai bună universitate economică a țării și a prezentat viziunea 
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ASE și a Consorțiului Universitaria cu privire la importanța implicării universităților în mediul 

economic și social, și la necesitatea ca reprezentanții sectorului public și privat să dialogheze și 

coopereze cu marile universități în încercarea identificării unor soluții concrete de politici publice. 

Au fost discutate teme economice prioritare pentru executiv și societatea românească și subiecte 

despre potențialul de valorificare a resurselor energetice ale României și de a deveni un hub 

energetic regional, cu poziționarea României în negocierile privind Pactul Ecologic European. De 

asemenea, discuţiile au analizat oportunitățile de dezvoltare a sectorului cercetare, dezvoltare, 

inovare (CDI) în România, luând în considerare atât tendințele europene, cât și capacitatea 

României de a investi în creșterea acestui domeniu.  

 

 
 

Prof. univ. dr. Marius Profiroiu a participat la „IIAS Governance Week” 

În perioada 5-7 februarie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relațiile internaționale, 

a participat la întâlnirea membrilor Steering Committee și la acțiunile organizate de Institutul 

Internațional de Științe Administrative (IIAS) în cadrul săptămânii guvernanței. Domnia sa a  

luat la parte la aceste evenimente în calitate de membru nou-ales, pentru un mandat de 3 ani, în 

Board-ul Grupului European de Administrație Publică (EGPA), cea mai importantă asociație de 

cercetare științifică în domeniul administrației publice din Europa. 

 

Lansarea proiectului de cercetare MIMY: Spre o mai bună înțelegere a procesului de 

integrare a tinerilor migranți 

ASE este partener în noul proiect UE de cercetare „MIMY” („Spre o mai bună înțelegere a 

procesului de integrare a tinerilor migranți”), lansat la 10 februarie 2020 în Luxemburg. Proiectul 
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își propune să îmbunătățească situația tinerilor migranți în Europa printr-o analiză pe mai multe 

paliere a diverselor procese de integrare. Colectând date calitative și cantitative și realizând studii 

de caz în diferite țări, consorțiul interdisciplinar va analiza efectele sociale și economice ale 

integrării pentru a formula ulterior recomandări de politici, bazate pe fapte concrete. În următorii 

trei ani, cei 12 parteneri europeni vor primi finanțare de trei milioane de euro prin programul-cadru 

Orizont 2020 al Uniunii Europene. Cercetările vor viza procesul dinamic de integrare, pe multiple 

paliere: la nivel macro (politici UE referitoare la migrație), la nivel mezo (sisteme economice și 

sociale regionale) și la nivel micro (practici individuale). Academia de Studii Economice din 

București este implicată în toate pachetele de lucru și în toate activitățile proiectului, fiind, de 

altfel, lider al pachetului dedicat analizei cantitative a fenomenului migraționist la nivel macro și 

micro (WP2). Echipa ASE este compusă din prof. univ. dr. Monica Roman (responsabil de 

proiect), prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof. univ. dr. Laura Mureșan, conf. univ. dr. Ioana 

Manafi, lect. univ. dr. Smaranda Cimpoeru, asist. univ. dr. Elena Prada și asist. univ. dr. Vlad 

Roșca. Parteneri în proiect: Academia de Studii Economice din Bucuresti (România), Europese 

Confederatie Van Organisaties Voor Jeugdcentra ECYC Vereniging (Belgia), EURICE – 

European Research and Project Office GmbH (Germania), HAWK Hochschule für Angewandte 

Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Germania), ILS – 

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung GmbH (Germania), Kozep-Europai Egyetem 

(Ungaria), Malmö Universitet (Suedia), SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny (Polonia), 

The University of Sheffield (Regatul Unit al Marii Britanii), Universitá Cattolica del Sacro Cuore 

(Italia), Université du Luxembourg (Luxemburg), Universitetet I Bergen (Norvegia). 
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Înscrierea pentru mobilități de studii Erasmus+ 

În perioada 11-21 februarie a.c., în ASE au avut loc înscrierile pentru mobilități de studii prin 

intermediul Programului Erasmus+ pentru anul universitar 2020-2021. ASE a oferit studenților 

interesați peste 600 de locuri la peste 180 de universități partenere din 37 de țări. S-au înscris 333 

de studenți, cărora le urăm succes în obținerea locurilor dorite!  

 

ASE Catchball Team este campioană națională! 

După 10 etape de victorii în Campionatul Național de Catchball, echipa ASE este câștigătoarea 

locului I și a titlului de campioană națională, obținut în data de 15 februarie.  

În urma obținerii acestui rezultat foarte bun, echipa ASE va reprezenta România în perioada 24-

28 martie 2020 la turneul internațional „9th International Catchball Games Eilat” din Israel, țară 

în care catchball-ul se joacă la un nivel înalt. 

Felicitări întregii echipe pentru munca depusă, pentru motivația și dorința minunatelor  noastre 

studente de a obține aceste meritate victorii! 

  

 

Bun venit studenților Erasmus+ în ASE! 

În data de 17 februarie a.c., peste 30 de studenți Erasmus+ din Austria, Franța, Germania, Italia, 

Liban, Luxemburg, Republica Moldova, Olanda, Federația Rusă, Turcia și Uzbekistan și-au 

început perioada de studii în ASE pe linia mobilităților Erasmus+. Studenții au fost salutați de prof. 
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univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, în cadrul întâlnirii de bun-venit și de 

prezentare a oportunităților oferite de ASE. 

  

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

În data de 17 februarie a.c., Biroul Consiliului de Administrație al ASE s-a întâlnit, conform 

tradiției, cu cele 33 de cadre didactice, care au promovat concursurile pentru ocuparea posturilor 

didactice în ASE, desfășurate la sfârșitul semestrului I. Dintre aceștia 6 au promovat la funcția 

didactică de profesor universitar, 11 - conferențiar universitar, 10 - lector universitar și 6 - asistent 

universitar. Rectorul ASE și membri BCA i-au felicitat călduros și le-au urat suces în activitatea 

didactică și de cercetare și multe împliniri profesionale în Academia de Studii Economice din 

București.  
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Reluarea procedurii de licitație pentru finalizarea lucrărilor de investiții la imobilul din 

Piaţa Romană nr.7 

În data de 17 februarie a.c. a fost încărcată pe platforma SEAP documentația privind reînceperea 

lucrărilor de construcție pentru finalizarea lucrărilor de investiții la imobilul din Piaţa Romană 

nr.7, clădire care are următoarele destinații: birouri pentru cadre didactice; săli de conferințe; sală 

de lectură, muzeul universității; expoziția de pictură; spații de socializare; spații de parcare 

subterană multietajată pentru cadre didactice, studenți și personal didactic-auxiliar și nedidactic. 

 

Lansarea laboratorului „Al Lab in Cloud” în ASE 

În data de 18 februarie a.c., Academia de Studii Economice din București și Microsoft au  

inaugurat primul laborator dotat cu inteligență artificială – „Al Lab in Cloud” din cadrul 

Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Acest proiect are un rol important 

în dezvoltarea competențelor digitale, atât pentru studenți, cât și pentru cadre didactice și 

cercetători, oferind posiblitatea de a experimenta cele mai noi inovații în tehnologia informației prin acces 

la resurse computaționale și putere de calcul nelimitate. În cadrul evenimentului, a fost semnat 

Memorandumul de înțelegere dintre cele două părți, reprezentate de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, și Violeta Luca, General Manager Microsoft România. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a mulțumit 

reprezentaților Microsoft pentru sprijinul oferit în derularea acestui program, investiția ridicându-se la aproape 

50.000 de euro.  

  

Inaugurarea Laboratorului Bloomberg Finance 

 

În data de 18 februarie a.c., a fost inaugurat Laboratorul Bloomberg Finance, rezultat al 

achiziționării noilor licențe Bloomberg Finance în cadrul proiectelor "Dezvoltarea abilităților 
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antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor 

economice" - POCU/380/6/13/125015, director prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv și "Excelența 

în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa 

antreprenorială (EXCIA) POCU/380/6/13/125245", director prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman. 

Laboratorul beneficiază de 12 terminale pentru accesarea platformei specializate de date în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București, repartizate astfel: 5 la Sala de lectură Paul Bran, 4 

la Sala Periodice și 3 în cadrul facultăților FABBV, REI și CSIE. 

Prin intermediul noilor terminale se asigură acces la date statistice, date financiare, prognoze, 

analize, date și informații despre companii, utile în procesul de cercetare interdisciplinară în 

domeniul științelor economice. 

  

 

ASE este în trend ascendent în clasamentul “The Times Higher Education Emerging 

Economies University Rankings 2020”, dat publicității în data de 18 februarie a.c. 

ASE urcă semnificativ în prestigiosului clasament Times Higher Education Emerging 

Economies, clasându-se în segmentul  251-300, față de 351+ în 2019. Dat publicității în data 

de 18 februarie a.c., clasamentul reunește 533 de universități de cercetare intensivă și 

predare din 47 de țări cu economii emergente. La nivel național, ASE se situează pe locul al 

II-lea dintre cele nouă universități participante din România. Toți membrii Consorțiului 

Universitaria sunt prezenți în această ediție.  

Universitățile din clasament au fost clasificate după 13 indicatori de performanță, grupați pe: 

activitatea de predare (30%); activitatea de cercetare (30%); impactul rezultatelor cercetării 
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(20%); activitatea internațională (10%); transferul de cunoștințe către mediul socio-economic 

(10%). Felicităm membrii comunității universitare ASE pentru contribuția la aceste rezultate!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnarea Acordului de Parteneriat între ASE și WORLD CLASS ROMANIA 

În data de 20 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Kent Magnus Orrgren, 

Președinte Directorat, au semnat Acordul de Parteneriat între ASE și World Class România. 

Conform acestuia, World Class va reorganiza și dota la standardele sale o sală de sport a ASE, va 

alcătui oferte personalizate și abonamente tip corporate pentru angajații și studenții ASE, locuri de 

practică etc. ASE va organiza un program de „executive education” pentru angajați ai World Class, 

studii de cercetare, inclusiv participarea în parteneriat cu World Class în implementarea proiectelor 

cu finanţare nerambursabilă s.a. 
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Inaugurarea Laboratorului EMOS  

În data de 20 februarie a.c., a fost inaugurat Laboratorul EMOS din Clădirea „Virgil Madgearu”, 

în prezența prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Laboratorul a fost amenajat, prin resurse 

proprii ale ASE, pentru studenții programului masteral „Statistică Aplicată și Data Science" de la 

Departamentul de Statistică și Econometrie, singurul program din țară certificat EMOS (European 

Master in Official Statistics). Rețeaua masteratelor EMOS reunește 20 de programe din 15 țări 

europene.  

  

 

Vicepreședinți Oracle Corporation în ASE 

În data de 20 februarie a.c., prof. univ. dr Nicolae Istudor, Rectorul ASE, s-a întâlnit cu 

Abdulrahman Al Thehaiban, Oracle Senior Vice President Middle East, Africa and Central Eastern 

Europe, Roman Biller, Oracle Vice President Central Eastern Europe Technology Sale, Achim 

Ovidiu Marian și Silviu Teodoriu de la Oracle România. Discuția s-a axat pe pregătirea încheierii 

Parteneriatului strategic între ORACLE și ASE, care să vizeze, în principal, noile tehnologii 

ORACLE și digitalizarea. 
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„Monografia statistică a Academiei de Studii Economice din București” 

În luna februarie a.c., a apărut „Monografia statistică a Academiei de Studii Economice din 

București”, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Volumul I reprezintă 

un studiu amplu dedicat celor peste 2000 de dascăli și primelor 100 de promoții de absolvenți. 

Obiectivul lucrării vizează prezentarea unei colecții de serii anuale de date statistice, menite să 

ofere o imagine cât mai fidelă a formării și dezvoltării primei școli economice de rang universitar 

din România, de la înființarea sa și până în prezent. Mulțumim întregului colectiv consultativ și 

redacțional, care a participat la editarea și apariția acestei lucrări, care va permite cititorului să 

obțină informații statistice legate de faptele, evenimentele istorice și rezultatele ASE în cei peste 

100 de ani de existență!  

 

 

 

 

Obținerea autorizării provizorii pentru programul de studii de licență de Drept 

În data de 27 februarie a.c., în cadrul ședinței Consiliului ARACIS a fost autorizat provizoriu 

programul de studii de licență de Drept, cu 150 de locuri, urmând a fi inclus în HG privind 

programele de studiu pentru anul universitar 2020-2021. Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, în 

urma evaluării  ARACIS, a  fost acordat calificativul ”Încredere” pentru programul de studii DPPD 

și a fost încadrat în domeniul ”Contabilitate” (domeniu acreditat), programul de masterat 
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”Informatică de gestiune”, care urmează să fie organizat la forma de învățământ cu frecvență, cu 

predare în limba română,  de către Facultatea CIG. 

PREMIUL EDUCAȚIA la „Caravana Gaudeamus Radio România”, Craiova 2020 

În perioada 26 februarie – 1 martie a.c., ASE a participat la cea de-a XIX-a ediție a Târgului 

Gaudeamus Craiova 2020. În cadrul târgului, Editura ASE a organizat evenimente expoziționale, 

lansări de carte, precum și prezentări ale ofertei educaționale a ASE. Și de această dată, ASE a 

obținut Premiul EDUCAȚIA! Felicităm Editura ASE, cadrele didactice, pe toți cei care, prin 

activitatea lor, au contribuit la conferirea acest premiu! 

 

 

 

Ședințe CA  

 În data de 4 februarie a.c. a avut loc ședința CA online la care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: metodologia privind cazarea studenților în căminele ASE în anul 

universitar 2020-2021; nota privind diferențele rezultate în urma recalculării gradației de 

merit acordate în anul 2018 pentru personalul didactic auxiliar care a beneficiat de spor de 

stabilitate; nota privind propunerea de transfer a unui post de referent de specialitate I din 

structura Compartimentului de sănătate și Securitate în muncă în structura 

Compartimentului propriu pentru situații de urgență, altele. 

 În data de 5 februarie a.c., a avut loc ședința CA aferentă lunii februarie, la care au fost 

discutate și aprobate următoarele puncte: rezultatele concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice pe perioadă determinată și nedeterminată; cererile cadrelor didactice 

titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, care solicită susținerea de 

activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în semestrul II al anului 

universitar 2019-2020; aprobarea cadrelor didactice asociate, care vor desfășura activități 



 

CA ‒ Buletin informativ nr. 2/februarie 2020  13 

în cadrul Academiei de Studii Economice din București în semestrul II al anului universitar 

2020-2021, diverse. 

 În data de 13 februarie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost dezbătută 

și aprobată nota DRU privind gradația de merit, ca urmare a modificărilor de la nivelul 

statutului academic.  

 În data de 17 februarie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost discutată și 

aprobată redistribuirea locurilor finanțate de la buget și cu taxă în funcție de rezultatele 

obținute în semestrul I – an universitar 2019-2020, începând cu semestrul al II-lea – an 

universitar 2019-2020; 

 În data de 19 februarie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: informare privind modificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli aferent anului 2020 de către Ministerul Educației și Cercetării; principii privind 

scoaterea la concurs, în semestrul II, anul universitar 2019-2020, a posturilor didactice 

vacante, pe perioadă nedeterminată; principii privind elaborarea Metodologiei privind 

întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din ASE pentru anul universitar 

2020-2021; aprobarea Rapoartelor decanilor facultăților ASE; Metodologia privind 

înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă; Regulamentul privind activitatea didactică în cadrul programelor 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; diminuarea taxei de 

școlarizare cu 400 de lei pentru studenții EAM din mediul rural; Rezultatele procesului de 

evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; Transformarea unor 

posturi și scoaterea la concurs a unor posturi administrative; raportul Biroului Corpului de 

Control cu privire la stabilirea măsurilor de limitare a riscurilor pentru anul 2019, aferent 

BSU/SSM, precum și stabilirea metodelor de prevenire care trebuiesc întreprinse în anul 

2020, de către BSU/SSM; desemnarea Consiliului de Administrație pentru Clubul Sportiv 

Universitar al ASE. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Președintele Consiliului de Adminstrație al ASE 
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Dragi membri ai comunității noastre universitare, vă doresc o primăvară frumoasă, cu 

sănătate, noroc și bucurii!  

 


