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Perioada de evaluare a studenților
În data de 6 ianuarie a.c., a fost reluată activitatea didactică. După două săptămâni de cursuri și
probe de verificări, în perioada 20 ianuarie - 9 februarie, a.c., în ASE se desfășoară evaluarea
cunoștințelor pentru studenții programelor universitare de licență și masterat. Consiliul de
Administrație urează tuturor studenților baftă în sesiunea de iarnă și rezultate cât mai bune!

Studiu cu privire la satisfacția angajaților ASE
În vederea asigurării unor condiții tot mai bune de desfășurare a activităților profesionale în ASE,
echipa de management realizează anual un studiu cu privire la gradul de satisfacție al
angajaților ASE (cadre didactice și personal administrativ). În acest sens, toți angajații ASE au
fost invitați să completeze, până la data de 29 ianuarie, chestionarul online. Mulțumim tuturor
celor care au răspuns acestei invitații! Prelucrarea datelor va ajuta managementul universității să
optimizeze activitatea sa în domeniile vizate de chestionar.
Obținerea etichetei-marcă „Human Resources Excellence in Research” a intrat în linie
dreaptă
Începând cu anul 2018, ASE a declanșat demersurile pentru obținerea etichetei-marcă (label)
„Human Resources Excellence in Research” în conformitate cu Carta Europeană și Codul de
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, urmând procedura de implementare denumită Strategia
de Resurse Umane pentru cercetători (HRS4R). Prima fază a acestui proces, derulată în anul 2019,
a constat în transmiterea scrisorii de intenție de înscriere în proces, scrisoare acceptată de către
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Comisia Europeană. În data de 10 ianuarie, a.c, ASE a realizat etapa a doua a procesului de
obținere a etichetei-marcă (label) „Human Resources Excellence in Research”, transmițând către
Comisia Europeană analiza de ecart de conformitate (gap analysis - proof based) pentru toate cele
40 de principii din Codul de Conduită și Planul de Acțiune pentru asigurarea unui nivel îmbunătățit
de conformitate pentru diferențele identificate, documente ce vor fi evaluate în următoarele 3 luni.
Implementarea cu succes a Strategiei de către instituțiile de cercetare și învățământ este
recunoscută de Comisia Europeană prin acordarea organizației de cercetare a «etichetei» (label)
„Human Resources Excellence in Research”, care reprezintă certificarea publică a conformității
proceselor din instituție cu cele europene.

Prof. univ.dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la ședințele CNFIS
În zilele de 9 și 30 ianuarie, prof. univ.dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la două dintre
cele mai importante ședințe ale CNFIS, în cadrul cărora s-a stabilit politica de finanțare a
universităților pentru anul 2020.
Pe ordinea de zi a ședințelor au fost următoarele teme: analiza privind raportarea activității de
cercetare și stabilirea etapelor ce urmează în cadrul acestui process complex; repartizarea, pe
universități, a sumelor bugetate pentru finanțarea de bază, cea complementară și dezvoltare
instituțională pentru anul 2020; metodologia de finanțare a căminelor și cantinelor; stabilirea
etapelor de depunere a proiectelor FDI, diverse.
Prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector ASE, a participat la sărbătorirea a 20 de ani de
activitate a UEFISCDI
În data de 14 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector ASE, a participat la
sărbătorirea a 20 de ani de activitate prestigioasă, recunoscută pe plan național și internațional, a
Uniunii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI). Cu acest prilej, doamna prorector a înmânat din partea conducerii ASE o
plachetă aniversară UEFISCDI, cu urări de noi succese în promovarea calității cercetării,
dezvoltării și inovării în învățământul universitar românesc.
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Festivitatea de decernare a titlului onorific „Meritul universitar Virgil Madgearu cu Medalie
de aur”
În data de 15 ianuarie a.c., Aula Magna a Palatului ASE a găzduit Ședința Festivă a Senatului
Universitar, în cadrul căreia s-a desfășurat festivitatea de decernare a titlului onorific suprem,
pe care ASE îl poate acorda profesorilor săi – „Meritul universitar Virgil Madgearu cu Medalie
de aur”. Au fost distinși cu acest titlu domnii prof. univ. dr. Călin Oprea, prof. univ. dr. Viorel
Petrescu, prof. univ. dr. Ion Plumb, prof. univ. dr. Eugen Burduș, prof. univ. dr. Nicolae Dardac,
prof. univ. dr. Mihai Korka și prof. univ. dr. Dorin Zaharie. În afara unei cariere profesionale de
prestigiu, toți au desfășurat, timp de mulți ani, cu bune rezultate pe domeniile coordonate,
activitatea de prorectori ai universității noastre.
În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Pavel
Năstase, Președintele Senatului Universitar, au exprimat aprecierea, recunoștința și respectul
comunității universitare ASE față de domnii profesori, care au investit multă energie și timp pentru
bunul mers al universității noastre. Sincere aprecieri și mulțumiri, stimați domni profesori, pentru
activitatea desfășurată în și pentru Academia de Studii Economice din București!

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
În perioada 9 – 16 ianuarie a.c. s-a desfăşurat evaluarea cadrelor didactice de către studenți
pentru activitatea desfășurată în semestrul I, anul universitar 2019–2020. Scopul acesteia este
cunoșterea de către managementul universității a opiniei studenţilor referitor la activităţile cadrelor
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didactice, desfăşurate la toate formaţiile de studiu din cadrul fiecărei facultăţi (ciclurile licenţă şi
masterat), atât la nivelul învăţământului cu frecvenţă, cât şi la nivelul învăţământului la distanţă,
pentru a lua măsurile necesare pentru optimizarea neregularităților semnalate de aceste
chestionare.

Sărbătorirea a 30 de ani de la venirea în țară a Majestății Sale Margareta
În data de 18 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
evenimentul de gală de la Ateneul Român, oferit de Casa Regală a României cu prilejul
aniversării a trei decenii de la venirea în ţară a Majestăţii Sale Margareta, Custodele
Coroanei Române. Pentru universitatea noastră, aceste momente reprezintă o continuare în timp
a legăturii tradiționale dintre Coroană și educație, începută de întemeietorul României moderne,
Regele Carol I. În anul 2012, ASE i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa M.S. Regele Mihai
I al României, iar din anul 2015 au fost instituite și se desfășoară în ASE, anual, decernarea celor
două burse regale, destinate studenților ASE: Bursa „Regina Elisabeta” și Bursa „Regele Carol I”.
Vizita în ASE a doamnei Mariana Kotzeva – director general Eurostat
În data de 20 ianuarie a.c., doamna Mariana Kotzeva, director general al Eurostat, Comisia
europeană de Statistică, s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ.
dr. Marius Profiroiu, prorector cu relații internaționale. În cadrul întâlnirii au fost dezbatute
posibile teme de colaborare pe linia didactică și științifică dintre Eurostat si Departamentul de
Statistică de la ASE.
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Alegerea Președintelui Senatului Universitar al ASE
În data de 22 ianuarie a.c., a avut loc ședința de alegeri a președintelui Senatului Universitar
al ASE, funcție pentru care s-au depus două candidaturi: prof. univ. dr. Dumitru Miron și prof.
univ. dr. Paul Pocatilu. În urma desfășurării alegerilor, prof. univ. dr. Dumitru Miron a fost ales
președinte al Senatului Universitar pentru mandatul 2020-2024.
În cadrul ședinței, prof. univ. dr. Dumitru Miron, în calitate de Președinte, a propus, conform
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universitar al ASE, pentru funcția de
cancelar pe domnul prof. univ. dr. Paul Pocatilu. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Consiliul de Administrație îl felicită pe domnul prof. univ. dr. Dumitru Miron cu această ocazie și
urează succes tuturor membrilor noului Senat Universitar al ASE în activitatea din mandatul 20202024!

„Viitorul băncilor centrale. Simpozionul tricentenarului Băncii Angliei".
În data de 22 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la dezbaterea
asupra lucrării „Viitorul băncilor centrale. Simpozionul tricentenarului Băncii Angliei”,
eveniment organizat de BNR și editura Curtea Veche Publishing, sub egida aniversării a 140 de
ani de la înființarea BNR. Lucrarea este publicată în seria nouă a Colecției „Biblioteca Băncii
Naționale a României”. Cuvântul de deschidere a fost susţinut de acad. Mugur Isărescu,
Guvernatorul BNR, care a amintit de clasarea pe locul 16 în lume, în ordinea înființării băncilor
centrale, a BNR, lucru care demonstrează „consistența istoriei instituționale” a țării noastre.

CA ‒ Buletin informativ nr. 1/ianuarie 2020

5

Primăria Municipiului București a emis autorizația de construire pentru restaurarea clădirii
monument istoric Piața Romană nr. 7
În data de 22 ianuarie a.c., Primăria Municipiului București a emis Autorizația de construire nr.
22/1798063 pentru restaurarea clădirii monument istoric Piața Romană nr. 7 în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. În aceste condiții, urmează ca ASE să scoată, din nou, la licitație
lucrările de construcție pentru imobilul Piața Romană nr. 7.

Cursuri de prim-ajutor în ASE
În data de 25 ianuarie a.c., la ASE s-a desfășurat prima serie din acest an a Cursurilor de Prim
Ajutor de Bază, adresate întregii comunități universitare – profesori, studenți, personal didactic
auxiliar și administrativ. Cursurile au fost realizate împreună cu Fundația S.M.U.R.D., partenerii
ASE în cadrul Proiectului „Academia SpEranței” – Voluntariat din Iubire pentru Viață”.

Publicarea metodologiilor de admitere la programele universitare de licență și masterat
Din luna ianuarie a.c., candidații la programele universitare ale ASE pentru Admiterea 2020 au la
dispoziție pagina https://admitere.ase.ro/ de pe site-ul instituțional www.ase.ro, creată pentru a
oferi informații actualizate permanent. De asemenea, candidații au la dispoziție grupul de facebook
„Admitere ASE 2020 - Grup oficial”, administrat și moderat de studenți din Senatul studențesc de
la toate facultățile noastre. Pe aceste pagini online 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 întregului 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
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prezenta oferta educațională a facultăților ASE, a facilita accesul candidaților la etapele care
trebuie parcurse pentru a se înscrie și a deveni studenți la ASE și pentru a atrage cât mai mulți
candidați la universitatea noastră.
Rectorul ASE a participat la Conferința „România educată – politici publice și coordonarea
surselor de finanțare”
În data de 29 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius
Profiroiu, prorector ASE, au participat, la invitația Președintelui României, domnul Klaus
Iohannis, la Conferința „România educată – politici publice și coordonarea surselor de finanțare”.
Au fost prezenți reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, membri ai Guvernului României, ai
instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, specialiști în domeniul educației.
Evenimentul a marcat lansarea a patru documente de politică publică, cu următoarele teme:
profesionalizarea carierei didactice, îmbunătățirea managementului educațional, creșterea echității
în educație și îmbunătățirea accesului la educația timpurie. În finalul conferinței, a avut loc un
dialog inter-instituțional privind viitorul finanțării educației în România, în contextul priorităților
agreate în cadrul Proiectului „România Educată”.

Semnarea contractelor instituționale
În data de 31 ianuarie a.c., au fost încheiate contractul instituțional și contractul complementar pe
anul 2020 între Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de finanțator, și Academia de Studii
Economice din București, în calitate de beneficiar.
Conform contractului instituțional, finanțarea instituțională este de 146.692.309 lei, în funcție de
20.725,25 studenți echivalenți unitari și a unui număr de 338 granturi de doctorat, defalcată astfel:
finanțarea de bază 95.474.500 lei, 42.168.309 lei finanțarea suplimentară și 9.049.500 lei pentru
granturile de doctorat. Totodată, s-au alocat: suma de 2.045.950 lei pentru vauchere de vacanță,
4.737.826 lei pentru plata indemnizației de hrană, 1.296.000 lei pentru achitarea contravalorii
reducerilor privind transportul studenților, suma de 30.025.380 lei aferentă acordării de burse și
suma de 2.250.000 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții.
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Conform contractului complementar, suma totală alocată este de 7.116.040 lei, din care cheltuieli
de capital în sumă de 1.200.000 lei și subvenția cămine-cantine în sumă de 5.916.040 lei,
corespunzător la 3.670 unități de subvenție.
Ședințe CA
•

În data de 9 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost dezbătute și
aprobate următoarele puncte: modificarea statelor de funcții la Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică, Departamentul Informatică și Cibernetică Economică;
acordarea diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu” domnilor
prof. univ. dr. Ion Plumb, prof. univ. dr. Eugen Burduș, prof. univ. dr. Dorin Zaharie, prof.
univ. dr. Mihai Korka; modificarea calendarului studentului 2019-2020; transformarea și
scoaterea la concurs a unor posturi administrative; încadarea în domeniul Administrarea
afacerilor (domeniu acreditat) a programului de masterat „Afaceri Digitale și Inovație”,
care urmează a fi organizat la forma de învățământ cu frecvență (IF), cu predare în limba
engleză.



În data de 30 ianuarie a.c. a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Administrație pe luna
ianuarie. Pe ordinea de zi au fost următoarele puncte: aprobarea Metodologiei pentru avizarea
candidaţilor la funcţia de decan de către consiliul facultăţii; aprobarea demarării procedurii de
evaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licență,
desfășurate la forma de învățământ la distanță, de către Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior; aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calităţii academice
din ASE, anul universitar 2018-2019; Aprobarea modificării Metodologiei privind taxele aplicate
în ASE, în anul universitar 2019-2020; aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea
și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2020-2021; aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru
studiile universitare de licență; aprobarea numărului de locuri și temele de cercetare scoase la
concurs pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2020 – 2021;
aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din
ASE, aferent anului 2019; aprobarea Planului de activităț al Centrului de Consiliere și Orientare
în Carieră din ASE, aferent anului 2020; aprobarea cuantumului burselor acordate de ASE pentru
semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020; aprobarea acordării calității de membru al
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Școlii doctorale de Finanțe pentru lect. univ. dr. Gherghina Ștefan Cristian, cadru didactic titular
în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; aprobarea acordării calității
de membru al Școlii doctorale de Cibernetică și Statistică Economică pentru conf. univ. dr.
Delcea Camelia, cadru didactic titular în cadrul Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică; aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale de Cibernetică și
Statistică Economică pentru conf. univ. dr. Davidescu Adriana Anamaria, cadru didactic titular
în cadrul Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; aprobarea acordării calității
de membru al Școlii doctorale de Economie și Afaceri Internaționale pentru conf. univ. dr.
Iamandi- Munteanu Irina Eugenia, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Relații Economice
Internaționale; aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale de Marketing pentru
conf. univ. dr. Cruceru Anca Francisca, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Marketing;
aprobarea comisiilor de coordonare și examinare în vederea obtinerii gradului didactic I,
invatamant preuniversitar, seria 2019–2020; aprobarea comisiilor de coordonare și examinare în
vederea obținerii gradului didactic I, învățământ preuniversitar, seria 2020–2022; aprobarea
rezultatelor evaluării periodice a calităţii personalului didactic; acordarea salariului diferențiat
pentru Nedea Alexandrina pentru perioada în care activează cu delegație șef Birou CSUD;
acordarea salariului diferențiat pentru asist. univ. dr. Adrian Iacobini; aprobarea raportului
privind soluționarea petițiilor pentru semestrul al II-lea anul 2019; aprobarea protocolului de
colaborare cu Universitatea București; aprobarea modificării Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului propriu pentru situații de urgență al ASE; aprobarea modificării Notei
de fundamentare privind politica salarială; aprobarea modificării Calendarului studentului;
aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante pentru personalul didactic auxiliar și
administrative; diverse.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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