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În data de 7 ianuarie a.c., a fost reluată activitatea didactică, dupa vacanța de iarnă, iar în ziua 

de 21 ianuarie a început sesiunea de iarnă. Consiliul de Administrație urează tuturor studenților 

și cadrelor didactice o sesiune cu cele mai bune rezultate în cataloagele universității! 

Întâlnirea conducerii ASE cu directorii structurilor administrative  

În data de 7 ianuarie a.c., a avut loc întâlnirea conducerii ASE cu șefii birourilor, serviciilor 

și departamentelor administrative. Dezbaterea a vizat aspectele organizatorice ale 

activităților realizate de personalul de execuție din departamentele tehnico-administrative, 

precum și îndeplinirea corectă a tuturor responsabilităților prevăzute în fișele de post, în 

conformitate cu cerințele universității, pentru a asigura o calitate înaltă tuturor  acțiunilor 

întreprinse de comunitatea academică a ASE. 

Întrunirea Biroului CNR 

În data de 8 ianuarie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și vicepreședinte al CNR, a 

participat la ședința Biroului Consiliului Național al Rectorilor, desfășurată la București. 

Membrii Biroului CNR au avut, cu această ocazie, o prima întâlnire de lucru cu Ecaterina 

Andronescu, Ministrul Educației Naționale. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte 

legate de modul de colaborare între noul ministru și Consiliul Național al Rectorilor, ca 

organism consultativ în luarea deciziilor de către Ministrul Educației Naționale. Cel mai 

important punct de dezbatere a fost cel legat de evaluarea școlilor doctorale, proces ce trebuie 

finalizat până la 31 decembrie 2019.  

Lansarea paginilor web de info-admitere pentru programele de licență și masterat      

2019-2020 

La începutul lunii ianuarie a.c., Academia de Studii Economice din București a lansat pe site-ul 

instituțional www.ase.ro paginile web de info-admitere 2019, care prezintă în detaliu întregul 

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/
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proces de admitere la programele universitare de licență și masterat. Viitorii candidați pot 

accesa informații utile referitoare la metodologia de organizare și desfășurare a concursului de 

admitere pentru anul universitar 2019-2020, metodologie aprobată în Ședința de Senat din       

19 decembrie 2018. Pe aceste pagini, cei interesați pot găsi informații care să le faciliteze 

parcurgerea acestei metodologii și înțelegerea rapidă și exactă a modalității de admitere la 

facultățile ASE. Pe parcursul acestui an universitar, ASE desfășoară o amplă campanie de 

informare prin canale media, precum și la colegiile și liceele din București și din țară, pentru a 

prezenta oferta educațională a facultăților ASE și pentru a facilita accesul candidaților la 

etapele care trebuie parcurse pentru a se înscrie și a deveni studenți la ASE. 
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Vernisaj în ASE 

În data de 10 ianuarie a.c. a avut loc vernisajul expoziției „Vedenii însemnate”, găzduită de 

ASE în cadrul galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu Storck”, aflată la etajele 1 și 2 

din clădirea Ion N. Angelescu. Expoziția conține lucrări ale artistului Vasile Pop Negreșteanu, 

pictor, sculptor, grafician. 

  
 

                        

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prezent la şedinţa Biroului permanent al 

CNFIS 

În data de 14 ianuarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la şedinţa 

Biroului permanent al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. 

Discuţiile din cadrul acestei întâlniri s-au axat pe aspecte legate de îmbunătățirea Metodologiei 

de finanțare a  universităților din România (finațarea de bază, complementară, dezvoltare 

instituțională și situații speciale). 

 

Prof. univ. dr. Marius Profiroiu a participat la Summit-ul „The Emerging Economics 

Summit 2019” 

În perioada 14-16 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector ASE responsabil cu 

relații internaționale, a participat la Summitul „The Emerging Economics Summit 2019”, 

desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Qatar. La eveniment au fost prezenți reprezentanți 

din cadrul celor mai importante universități de cercetare, care au discutat despre identificarea 

soluțiilor în vederea creării unui mediu stabil și optim pentru dezvoltarea acestor universități și, 

implicit, pentru menținerea creșterii economice a fiecărei națiuni.  
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Academia de Studii Economice din București prezentă în „Times Higher Education 

Emerging Economies University Rankings 2019” 

Pe 16 ianuarie a.c. a apărut clasamentul „Times Higher Education Emerging Economies 

University Rankings 2019”, conform căruia Academia de Studii Economice din București 

ocupă locul 351+ între universități din 43 de țări. În acest clasament se regăsesc toate 

universitățile din Consorțiul Universitaria. 

Clasamentul analizează cele mai bune universităţi din economiile emergente pe baza aceluiași 

set de indicatori folosiți pentru evaluarea celor mai bune universități din lume incluse în „Times 

Higher Education World University Rankings”: calitatea predării şi a mediului de învăţare, 

calitatea, volumul şi impactul cercetării ştiinţifice, gradul de internaţionalizare a universităţii şi 

relaţia cu mediul de afaceri. 
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„Caravana Erasmus+" în ASE 

În perioada 14 – 18 ianuarie a.c., a avut loc „Caravana Erasmus+” în ASE. Studenţii 

interesaţi să afle mai multe detalii despre programul Erasmus+ au avut ocazia să participe zilnic 

la sesiuni de informare privitoare la modalitățile prin care pot beneficia de o bursă în 

străinătate, la una dintre universitățile partenere ale ASE. Acest program al Uniunii Europene 

are ca obiectiv dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea 

unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.  
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Revizuirea Cartei ASE 

În perioada 18-20 ianuarie a.c., au avut loc la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion 

Gh. Roșca” ședințele de lucru ale Consiliului de Administrație și Biroului Senatului Universitar 

în vederea revizuirii Cartei ASE. În cadrul întâlnirilor au fost analizate și dezbătute aspecte 

legate de reperele care se regăsesc in Carta ASE, și anume: programe de studii, organizarea 

proceselor de educație și cercetare, managementul calității universitare, codul de etică și 

deontologie profesională, structurile universitare și funcțiile de conducere, finanțarea și 

patrimoniul universității, activitatea studenților, ș.a. 

 

 

 

 

 

 



CA ‒ Buletin informativ nr. 1/ ianuarie 2019 7 

Visiting professor la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată 

În zilele de 21, 28 ianuarie și 1 februarie a.c., Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată a 

organizat o serie de seminarii adresate doctoranzilor din ASE, organizate pentru 

îmbunătățirea competențelor de cercetare științifică și de analiză micro și macro economică ale 

participanților și susținute de prof. univ. dr. Carlos Ramirez Valdebenito. Dl. Valdebenito, 

Visiting professor al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, este absolvent al ASE, 

profesor la Universitățile Santiago de Chile și Talca (Chile) și consultant pentru Organizația 

Internațională a Muncii.  

 

 

 

Dezbatere publică în ASE 

Pe 22 ianuarie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului împreună cu Coaliția 

pentru Economie Circulară a organizat o dezbatere publică cu tema „Mecanisme de 

raportări și decontări privind îndeplinirea obiectivelor de valorificare a deșeurilor din 

ambalaje conform OUG 74/2018”.  Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv, Prorector pentru Relaţii cu mediul economico-social şi viaţa studenţească, şi a reunit 

reprezentați ai ASE, ai autorităților competente din ministere, precum și reprezentanți ai 

asociațiilor profesionale. Discuţiile s-au axat pe următoarele aspecte: fluxul deșeurilor și 

finanțarea colectării separate; costurile producătorilor pentru gestiunea deșeurilor de ambalaje; 

perspectiva realizării țintelor de reciclare din România. 
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Lansare proiect cofinanțat din Fondul Social European  

În data de 28 ianuarie a.c., a fost lansat proiectul SIPOCA 395, finanțat de Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în care beneficiar 

este Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) și partener principal este ASE. Obiectivul de bază al 

proiectului este acela de implementare și dezvoltare a sistemelor și standardelor comune pentru 

optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor. La eveniment au participat 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, lect. univ. dr. Cristian Teodor, coordonator 

proiect, Simona Olimpia Negru, manager proiect din partea MAP, Mihaela Nicolae, Autoritatea 

de Management pentru POCA, Manuela Miron din partea MAP, reprezentanți ai Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Dracea” - parteneri în proiect etc. 
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Masă rotundă pe teme de cooperare academică și științifică 

În perioada 27-29 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu 

Relaţiile internaţionale, a participat, alături de reprezentanţii celorlalte universităţi membre ale 

Consorţiului Universitaria, la masa rotundă pe teme de cooperare academică şi ştiinţifică 

organizată de reprezentanţii universităţilor britanice membre ale Russell Group. 

Russel Group reuneşte 24 de universităţi de elită din Marea Britanie, active în programele de 

cercetare şi inovare europene. Masa rotundă a avut drept scop discutarea oportunităţilor de 

cooperare între universităţile membre ale Russel Group şi cele din Consorţiul Universitaria în 

contextul Brexit-ului. În perioada următoare, se vor analiza propunerile de colaborare cu 

London School of Economics, Oxford University şi Queen Mary University of London. 
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Decernarea Premiilor AGER 2018 în ASE 

Pe data de 28 ianuarie a.c., Academia de Studii Economie din București a găzduit Ceremonia 

de decernare a Premiilor Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) pe 

anul 2018. La eveniment au participat membri din conducerea ASE și AGER, academicieni, 

cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri ASE etc. Printre personalitățile cărora 

le-au fost acordate diplome, distincții și premii de excelență, se numără: prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului ASE, prof. univ. dr. 

Dorel Paraschiv, prorector ASE pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, 

prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector ASE pentru relații internaționale. 
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Vizită la ASE a unui grup de elevi de liceu 

În data de 30 ianuarie a.c., un grup de elevi de clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic „Mircea 

Vulcănescu” din București, însoțiți de cadre didactice, a vizitat Academia de Studii Economice 

din București, unde elevii interesați să devină studenți ai universității noastre au fost informați 

despre oferta educațională a facultăților ASE, programele de studii, facilități studențești și 

oportunități de carieră. Elevii au vizitat puncte de interes ale clădirilor ASE: Aula Magna, 

amfiteatre, săli de lectură, săli de sport.  

 

 

 

Vizita delegației ASE la Parlamentul European 

În perioada 29-31 ianuarie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația domnului Siegfried Mureșan - 

deputat în Parlamentul European. Vizita de documentare a inclus întâlniri cu oficiali ai 

Parlamentului European pe diverse teme de interes.  

Astfel, în data de 29 ianuarie a.c., delegația ASE a avut întâlniri cu deputatul european 

Siegfried Mureșan și cu doamna Vanessa Debiais-Sainton, șef unitate, Direcția generală 

educație, tineret, sport și cultură din cadrul Comisiei Europene (DG EAC). Temele de discuție 

au vizat cooperarea între instituțiile de învățământ superior la nivel european și de viitorul 

programului Erasmus+. 

Programul vizitei a continuat cu prezentarea Programului Orizont 2020, susținută de domnul 

Dan Viorel Peca, șef unitate, Direcția generală rețele de comunicare, conținut și tehnologie din 

cadrul Comisiei Europene (DG CONNECT) și cu prezentarea oportunităților de finanțare 
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oferite de granturile „Marie Skłodowska-Curie”, susținută de doamna Laura Elena Apostol, șef 

de sector, Agenția Executivă pentru Cercetare (REA).  

În data de 30 ianuarie a.c., delegația ASE a participat la întâlnirea cu domnul Markus Ferber, 

Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, și cu domnul 

Christian Ehler, Comisia pentru industrie, cercetare și energie, raportor pentru Programul-cadru 

Orizont Europa (2021-2027). Delegația ASE a participat la ședința Parlamentului european în 

care se dezbăteau probleme legate de Brexit. Delegația a avut o întâlnire și a asistat la o 

prezentare interactivă cu eurodeputatul Theodor Stolojan.  

Discuțiile purtate la Bruxelles s-au dovedit extrem de benefice, un obiectiv important al 

universității noastre fiind acela de dialoga permanent cu instituțiile UE, de a înțelege și aplica 

programe europene în domeniul cercetării și educației. 
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Workshopul „Inovație și scriere academică” 

În data de 31 ianuarie a.c., ASE a organizat workshop-ul „Inovație și scriere academică – 

Posibilități de finanțare și promovare” destinat cercetătorilor științifici. În cadrul 

evenimentului, au fost prezentate oportunitățile de finanțare a articolelor științifice și a inovației 

în general. De asemenea, au fost discutate aspecte privind definirea echipelor de lucru pentru 

materialele științifice, explicarea exigențelor impuse de jurnalele cu indicatori scientometrici 

ridicați, încheierea consultării publice privind metodologia de finanțare a cheltuielilor de 

publicare. La întâlnire au participat specialiști în cercetare și inovare – cadre didactice, 

cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți. Evenimentul a fost organizat în cadrul 

proiectului de dezvoltare instituțională „Creșterea capacității de cercetare în domeniul 

economic prin dezvoltarea de infrastructure de cercetare transdisciplinară” - CERTRAN. 

Masteranzi ASE la o întâlnire cu Preşedintele României  

Studenții ASE de la programul universitar de masterat „Management şi Marketing 

Internaţional” (organizat de Facultatea de Management) Robert Andrei-Costache şi Constantin 

Iulian Tănaşcu au participat la o întâlnire cu Preşedintele României, Klaus Iohannis, cu care au 

dialogat despre politica internă şi externă a ţării şi despre educaţie. 

Cei doi studenți ASE s-au calificat pentru această întâlnire la nivel înalt, fiind primii dintre cei 

zece finalişti ai competiţiei „Civic Avengers”, cel mai mare antrenament civic online din 

Romania. Competiția a reunit 250 de participanţi şi a avut drept scop încurajarea spiritului civic 

al românilor. 
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Evaluarea profesorilor de către studenți 

În perioada 7 – 20 ianuarie a.c. s-a desfăşurat evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

pentru semestrul I, anul universitar 2018 – 2019. Scopul procedurii a fost acela de a asigura 

feedbackul studenţilor referitor la activităţile tuturor cadrelor didactice desfăşurate la toate 

formaţiile de studiu din cadrul fiecărei facultăţi (ciclurile licenţă şi master), atât la nivelul 

învăţământului cu frecvenţă, cât şi la nivelul învăţământului la distanţă. 

 

 

 

Studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor ASE  

În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor profesionale în ASE, 

echipa de management realizează anual un studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti (cadre didactice și personal administrativ). În acest sens, toți 

angajații sunt invitați să completeze, până la data de 11 februarie a.c., chestionarul online de la 

următoarea adresă: https://www.esurveyspro.com/s/426723/ase. 

 

Studiu privitor la Strategia ASE 2020 - 2030 

În vederea fundamentării și elaborării Strategiei Academiei de Studii Economice din 

București pentru perioada 2020 - 2030, echipa de management invită membrii comunităţii 

academice să-şi exprime opiniile cu privire la prezentul și viitorul instituției noastre, 

răspunzând la întrebările din chestionarul disponibil la următoarea adresă: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvCZ17knjX1yvGkubtew5fXhZS4Cfiz9cTsv_

LaVBQX_svw/viewform. 

 

 

 

https://www.esurveyspro.com/s/426723/ase
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvCZ17knjX1yvGkubtew5fXhZS4Cfiz9cTsv_LaVBQX_svw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvCZ17knjX1yvGkubtew5fXhZS4Cfiz9cTsv_LaVBQX_svw/viewform
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Ședințe CA 

• În data de 14 ianuarie a.c. a avut loc şedinţa extraordinară a CA, în cadrul căreia au fost 

supuse dezbaterii și aprobării următoarele puncte: aprobarea măsurilor privind aplicarea 

OUG 114/20I8 cu privire la politica salarială; aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici la obiectivul de investiții din Piața Romană nr.7; aprobarea numărului de 

locuri și a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020; aprobarea declanșării 

procedurii de  evaluare externă ARACIS pentru domeniile  de doctorat; aprobarea 

declanșării procedurii de evaluare externă ARACIS pentru DPPD; aprobarea modificării 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de licență, anul universitar 2019-2020; aprobarea modificării 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele 

de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020; aprobarea înmatriculării 

unor studenți străini CPV; aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Serviciul 

de Informații Externe; aprobarea nominalizării, în calitate de membru al Consiliului 

Consultativ al ASE, a domnului Mihai Busuioc, Președinte al Curții de Conturi a 

României; aprobarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice; aprobarea scoaterii la 

concurs a unor posturi vacante pentru personalul didactic auxiliar și administrativ. 

• În data de 23 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost supuse 

dezbaterii și aprobării următoarele puncte: aprobarea listei cadrelor didactice asociate 

pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019; aprobarea Metodologiei de concurs 

pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare din cadrul ASE; aprobarea 

Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice 

din București, în anul universitar 2019-2020; aprobarea Raportului de activitate anual al 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, aferent anului 2018; aprobarea planului de activități al Centrului de 

Consiliere și Orientare în Carieră din ASE; aprobarea Raportului de autoevaluare a 

asigurării calității academice din ASE, anul universitar 2017-2018; aprobarea Planului 

de măsuri îmbunătățirea activității Centrului de Perfecţionare „Ion Gh. Roşca”; 

aprobarea raportului Biroului Corp Control cu privire la analiza, evaluarea și 

recuperarea cheltuielilor neeligibile; aprobarea iniţierii de proiecte FDI pentru anul 

2019; Informare privind situaţia juridică a imobilului din Str. Moxa nr. 20. 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 
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