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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 7/ IULIE 2019 

 

Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat 

Cea mai importantă activitate din luna iulie, pregătită pe parcursul întregului an prin campanii 

succesive de promovare, o constituie organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele universitare de licență, masterat și doctorat.  

Este o activitate de echipă la nivelul comunității noastre universitare, al cărei succes asigură 

continuitatea prezenței ASE pe piața serviciilor universitare la standardele pe care noi ni le fixăm 

și care validează recunoșterea de care se bucură brandul ASE în țară și la nivel internațional.  

Această activitate a presupus o importantă componentă de comunicare externă cu potențialii 

candidați în vederea atragerii lor către înscrierea la ASE, în mod special la nivelul publicului-țintă 

pentru programele de licență, concretizată în conceperea și emiterea de mesaje în legătură cu ceea 

înseamnă concursul de admitere în fiecare dintre etapele sale și asigurarea unui flux informațional 

coerent și eficient dinspre universitate către candidați și invers.  

Serviciul Marketing și Comunicare a coordonat această componentă, asigurând pe parcursul 

acestei luni îndrumarea permanentă a candidaților printr-o intensă campanie de comunicare online 

prin intermediul site-ului instituțional www.ase.ro și al paginii oficiale de Facebook a universității, 

prin mijloace clasice de comunicare – afișaj stradal la toate intrările din clădirile ASE, telefonic și 

prin consiliere directă la call-centre și info point, pe portaluri de știri, în mass-media, prin campanii 

de sms-uri. Procesul de admitere la programele universitare de licență a fost amplu mediatizat de 

principalele posturi naționale de televiziune și radio: Antena 1, DC News, Digi 24, Jurnalul 

Național, Kanal D, portalul Observator, Realitatea TV, Ziare Live etc. 

Rezultatul acestor eforturi înseamnă o admitere foarte bună la programele universitare de licență, 

cu 9122  de înscriși, ceea ce reprezintă 11% din numărul de absolvenți cu bacalaureat din acest an.  

mailto:rectorat@ase.ro
http://www.ase.ro/
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Din absolvenții de liceu înscriși la facultate în acest an, au fost declarați admiși 5332, ceea ce 

reprezintă cu 240 candidați admiși în plus față de anul 2018. La admiterea la masterat s-au înscris 

3075 de candidați pentru cele 76 de programe aflate în oferta educațională, dintre care au fost 

admiși 2870 candidați, cu 200 de candidați mai puțin decât anul trecut. 

La programele universitare de doctorat s-au înscris 291 de candidați la cele 11 școli doctorale în 

domeniile fundamentale Științe economice și Drep , dintre care au fost admiși 154 candidați. Sunt 

rezultate bune, care pot fi optimizate la sesiunea de admitere din septembrie. 

Consiliul de Administrație mulțumește tuturor membrilor comunității noastre universitare 

implicați în procesul de admitere - membri ai comisiilor centrale, ai comisiilor de înscriere, cadre 

didactice, personal administrativ, studenți voluntari – pentru efortul comun depus în echipă pentru 

realizarea cu succes a acestui eveniment esențial din activitatea Academiei de Studii Economice 

din București.  

Pentru locurile rămase neocupate la toate formele de programe universitare, ASE va organiza o 

sesiune de admitere în luna septembrie, conform calendarului aprobat.  
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, la DC News 

În data de 15 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un amplu interviu 

pe portalul de știri DC News, în cadrul căruia s-a discutat despre admiterea la ASE, antreprenoriat, 

condiții comerciale, promovarea produselor românești, investiții în capacitățile de producție din 

România etc. Interviul poate fi urmărit integral accesând linkul 

https://www.youtube.com/watch?v=RbsxQqZpDSk&f 

bclid=IwAR2O3N51RhBsHbIV1z9KzGqULgR5MX0u73UM2yWSBkecVNmPUVvxdMkLldc. 

 

Foto: www.dcnews.ro 

Zilele Diplomației Comerciale în ASE 

În zilele de 2, 3 și 8 iulie a.c., în ASE s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a „Zilelor Diplomației 

Comerciale”, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat, cu sprijinul ASE, al Centrului de Excelență în Comerț Exterior. 

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul 

economico-social și viața studențească și de Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat în 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. În cadrul întâlnirilor au fost 

dezbătute aspecte legate de evoluția, provocările și perspectivele diplomației comerciale românești 

și a fost prezentat bilanțul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – inițiative, 

realizări și oportunități în materie de comerț și mediu de afaceri.  

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat din cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate (consilieri 

economici), ai asociațiilor profesionale, ai firmelor exportatoare, oameni de afaceri interesați să-și 

promoveze produsele și serviciile pe piețele externe. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbsxQqZpDSk&f%20bclid=IwAR2O3N51RhBsHbIV1z9KzGqULgR5MX0u73UM2yWSBkecVNmPUVvxdMkLldc
https://www.youtube.com/watch?v=RbsxQqZpDSk&f%20bclid=IwAR2O3N51RhBsHbIV1z9KzGqULgR5MX0u73UM2yWSBkecVNmPUVvxdMkLldc
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Studenți francezi în vizită la ASE 

La începutul lunii iulie a.c., un grup de studenți de la CNAM Paris au efectuat o vizită la ASE, 

Facultatea Bucharest Business School (BBS), unde au avut o întâlnire de lucru cu prof. univ. dr. 

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

univ. dr. Alin Valentin Angheluță, decanul BBS, în cadrul căreia au discutat despre mediul de 

afaceri din România – indicatori macroeconomici, oportunități de afaceri, povești de succes ale 

antreprenorilor etc. 

  
 

Masă rotundă în ASE 

În data de 4 iulie a.c., au avut loc lucrările mesei rotunde intitulate „Instituțiile de forță ale 

parteneriatului public-privat din zonele rurale. Așteptări, provocări și soluții”. Evenimentul a 

marcat cea de-a doua etapă a proiectului „Satul românesc - centru de dezvoltare durabilă în rural”, 
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inițiat de ASE, în parteneriat cu Academia Română și Academia de Știinte Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești”.  

 

Rectorul nostru a fost reales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului Național pentru 

Finanțarea Învățământului Superior - CNFIS 

La finele lunii iunie a fost aprobat OM privind componența CNFIS, din care face parte și domnul 

profesor univ. dr. Nicolae Istudor. Pe 4 Iulie a avut loc prima Ședință a Consiliului Național pentru 

Finanțarea Învățământului Superior în cadrul căreia domnul rector a fost reales în funcția de 

Vicepreședinte. 

 

Delegația ASE la Târgul educațional „Tunisia Education Exposition” 

În perioada 9-10 iulie a.c., o delegație ASE a fost prezentă la evenimentul „Tunisia Education 

Exposition”, organizat de Ministerul Învățpmântului Superior și al Cercetării Științifice din 

Tunisia, pentru a contribui la internaționalizarea și modernizarea învățământului superior din 

această țară. Reprezentanți ai universităților de top au explorat posibilitățile de încheiere de 

parteneriate pentru cooperare academică și dezvoltare a programelor de schimb de cadre didactice 

și studenți. Printre participanți s-au numărat reprezentanți din mediul academic internațional, 

autorități de reglementare în domeniu, ambasade, consulate, centre de limbi străine etc. 
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Elevi din țară în vizită la ASE 

În data de 10 iulie, ASE a fost vizitat de un grup 60 de elevi ai Colegiului Comercial „Carol I” 

din Constanța, însoțiți de 5 cadre didactice. Elevii au primit informații despre modalitatea de 

admitere la ASE, detalii despre oferta educațională a facultăților ASE, facilități și oportunități 

profesionale și au vizitat puncte de interes ale vieții de student: amfiteatre, biblioteci, săli de curs, 

săli de sport etc. 

 

 

 

Rectorul ASE, împreună cu Președintele Senatului și cu Prorectorul responsabil cu Relațiile 

Internaționale au fost prezenți la Aniversarea Zilei Franței 

Pe data de 12  Iulie, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, împreună cu Președintele 

Senatului ASE, prof. univ. dr. Pavel năstase și cu Prorectorul responsabil cu Relațiile 

Internaționale, prof. univ dr. Marius Profiroiu, au fost prezenți la Ambasada Franței, participând 

la manifestările organizate cu aniversării Zilei Franței. 

 

Școala de vară „ Incredible India: Hindi or exotic and contemporary realities”, ediția I 

În perioada 15-19 iulie a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale a organizat prin 

Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Școala de vară „Incredible India: 

Hindi or exotic and contemporary realities”, ediția I. Deschiderea şi ziua dedicată 

personalităţilor au fost onorate de prezenţa delegaţiei Ambasadei Indiei la Bucureşti:                       

E.S. Dl. Thanglura Darlong, Ambasadorul Indiei la București, dna Kimi Darlong şi dl Bhaskar 

Bhatt, Prim Secretar. Invitat special pentru atelierul oamenilor de afaceri a fost dl Kapil Rajput, 
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patronul unui restaurant cu specific indian din București. În cadrul atelierelor practice, studenţii au 

fost familiarizaţi cu elemente introductive de limba hindi (alfabet, formule de salut) şi cultură 

indiană (istorie, religii, festivaluri şi costume).  

 

 
 

 

Delegația ASE la ceremonia de decernare a titlului DHC domnului prof. univ. dr. Nicu 

Marcu 

În data de 17 iulie a.c., delegația ASE condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a fost 

prezentă la Universitatea Politehnica din București la ceremonia de decernare a titlului de 

Doctor Honoris Causa colegului nostru, dlui prof. univ. dr. Nicu Marcu, pentru contribuții de 

excepție la dezvoltarea sistemului economic destinat derulării activităților educaționale și de 

cercetare avansată.  

Evenimentul, prezidat de dl. Mihnea Costoiu, Rectorul UPB, s-a bucurat de prezența a numeroase 

personalități din mediul academic, printre care: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, 

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române, acad. Ioan Dumitrache, 

secretar general al Academiei Române, acad. Eugen Simion, acad. Cristian Hera, prof. univ. dr. 

Sorin Cîmpeanu, Rectorul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti (USAMV). 
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Sursă foto: www.upb.ro 

 

Întâlnirea Rectorului ASE membrii Sindicatului personalului nedidactic 

În data de 18 Iulie Rectorul ASE, prof. univ dr. Nicolae Istudor a avut o întâlnire în Aula Magna  

a universității noastre cu  membrii Sindicatului personalului nedidactic. În cadrul întâlniri au fost 

dezbătute o serie de probleme cu care se confruntă personalul nedidactic, urmând ca propunerile 

rezultate din dezbatere să fie analizate în cadrul forurilor de conducere și să se soluționeze legal. 

 

Academia de Studii Economice din București – partener strategic în programul de mentorat 

al Academiei de Leadership și Pedagogie 2019 

În perioada 29 iunie – 19 iulie a.c., Academia de Studii Economice din București a fost pentru al 

doilea an consecutiv partener strategic în cadrul programului de mentorat intitulat 

„Academia de Leadership și Pedagogie”, organizat de Teach for Romania, parte din rețeaua 

internațională „Teach for All”. Programul constă în diverse activităţi şi proiecte care au menirea 

de a dezvolta competenţele şi atitudinile necesare pentru progresul personal și profesional al 

participanților, aceștia acţionând ca lideri autentici atât în rândul elevilor, cât al părinţilor, 

colegilor, reprezentanților instituțiilor locale.  

Și în acest an, ASE a sprijinit activitățile derulate în spațiile complexului studențesc Mihail Moxa, 

oferind pe o perioadă de trei săptămâni cadrul de desfășurare a părții teoretice a proiectului, precum 

și facilități de cazare și de servire a mesei. Astfel, Academia de Studii Economice din București 

continuă implicarea în dezvoltarea activităților de responsabilitate socială corporatistă, oferind un 

http://www.upb.ro/
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exemplu de bună practică în susținerea activă a proiectelor educaționale și sociale care generează 

o îmbunătățire a performanțelor școlare și un  impact pozitiv asupra comunității. 

  

  
 

Prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorectorul ASE, prezent la lucrările Consiliului Național 

al Rectorilor de la Cluj 

În perioada 19-21 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la lucrările 

Consiliului Național al Rectorilor, găzduite de Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca. În cadul întâlnirilor, au fost discutate probleme de actualitate 

legate de evoluția și îmbunătățirea învățământului superior, de formarea continuă a cadrelor 

didactice, precum și de componenta de internaționalizare și promovarea ofertei educaționale a 

universităților românești în vederea creșterii vizibilității acestora în mediul academic internațional. 

De asemenea, au mai fost dezbătute propunerile de armonizare a legislației educației cu cea din 

domeniul muncii și sănătății și aplicarea unitară la nivelul universităților a regulamentului general 

privind protecția datelor personale (sistemul GDPR). La întâlnire au participat membri din 

conducerea universităților și a Consiliului Național al Rectorilor şi reprezentanţii organizaţiilor 

studenţeşti din România, care au prezentat probleme specifice. 
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Evenimentul a fost circumscris festivităților prilejuite de aniversarea a 150 de ani de existență și 

100 de ani de învățământ în limba română, marcat de USAMV Cluj-Napoca. Prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor a înmânat cu acest prilej o plachetă aniversară membrilor comunității universitare a 

USAMV Cluj-Napoca, urându-le succes în educarea tinerei generații și realizări remarcabile în 

domeniul educației, cercetării și inovării academice. La manifestările jubiliare au participat 

membri ai mediului academic, ambasadori în România, reprezentanți ai autorităților locale etc. 

 

Conferință de lansare a proiectului POCU/380/6/13/125015 „Dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul știinţelor economice 

(InovAnt)” 

În data de 22 iulie a.c, a avut loc Conferința de lansare a proiectului POCU/380/6/13/125015 

„Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul 

știinţelor economice (InovAnt), manager proiect - prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE 

pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească.  

Proiectul, coordonat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, este cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi este realizat în 

parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 

precum și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Proiectul se încadrează în axa prioritară 6 

„Educație şi competențe” și își propune îmbunătăţirea formării antreprenoriale a studenţilor 

doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorale în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la muncă 

în sectoarele economice cu potenţial competitiv și domeniile cu specializare inteligentă. Valoarea 

totală eligibilă a proiectului este de 6 874 227,91 lei, iar perioada de implementare a acestuia este 

de 18 luni, începând cu 24.07.2019. Prin intermediul proiectului sunt finanțate 67 de burse 

doctorale, în cuantum de 400 de euro/lună și 30 de burse postdoctorale în cuantum de 600 de 

euro/lună, acordate pentru o perioadă de 12 luni. De asemenea, cei 97 de membri ai grupului ţintă 

beneficiază de finanțarea diseminării rezultatelor cercetării, mobilități internaționale, acces la baze 

de date internaționale, programe complementare studiilor doctorale/postdoctorale desfășurate 

(module de formare antreprenorială personalizate în funcţie de domeniul de studii; module de 

dezvoltare a competenţelor transversale; servicii specializate de consiliere și orientare în carieră; 

stagii de practică).   
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Reuniunea Consiliului Consultativ al ASE 

În data de 24 iulie a.c., a avut loc întâlnirea Consiliului Consultativ al Academiei de Studii 

Economice din București, la care au participat, din partea mediului de afaceri și de cercetare: 

Mariana Gheorghe (Petrom), Leonardo Badea (ASF), Mihai Busuioc (Curtea de Conturi a 

României), Ionuț Simion (PwC - România), Radu Merica (Camera de Comerț și Industrie Româno-

Germană), Lucian Albu (Institutul de Prognoză Economică), Andreia Stanciu (ACCA Europa 

Centrală), Florin Pogonaru (Asociația Oamenilor de Afaceri din România). 

Dezbaterile din cadrul întâlnirii au fost axate, în principal, pe consolidarea relației cu mediul de 

afaceri, prin dezvoltarea unor proiecte educaționale și de cercetare comune, pe teme de actualitate 

și de interes care să ofere soluții la problemele ce apar în economia românească. De asemenea, un 

alt aspect important abordat se referă la analiza evoluțiilor de pe piața muncii, în contextul 

digitalizării economiei și al necesității adaptării și modernizării curriculumului, în concordanță cu 

cerințele angajatorilor pe termen mediu și lung. 

Discuțiile au avut în vedere și poziția ASE în clasamentele universitare, creșterea vizibilității 

internaționale prin sporirea calității resursei umane și materiale, susținerea și concentrarea 

activității de cercetare pe temele propuse de către partenerii din mediul de afaceri.  

Sprijinul oferit de partenerii din mediul de afaceri se reflectă și în modernizarea și dotarea 

infrastructurii de învățământ și cercetare din cadrul universității, având ca rezultat o atractivitate 

sporită a universității în preferințele candidaților. 
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE – prezent la întâlnirea cu reprezentanți ai 

Primăriei Capitalei și ai CNMR 

În data de 26 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și vicepreședinte al Coaliției 

Naționale pentru Modernizarea României, a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai Primăriei 

Capitalei și ai CNMR, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de absorbția fondurilor 

europene, infrastructura educațională din Capitală, transportul public, siguranța cetățeanului, 

precum și subiecte despre domeniile de interes în care autoritățile locale și CNMR pot colabora în 

beneficiul cetățenilor. La întâlnire au fost prezenți Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, 

Alexandru Cumpănașu, Președintele CNMR, directori și consilieri ai Primăriei Generale, cu 

atribuții în domeniile abordate etc. 

Ședințe CA  

• În data de 8 iulie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: plata tranșei a-IV-a din drepturile salariale cuvenite 

personalului didiactic pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, conform Legii nr. 

85/ 2016; revizuirea componenței comisiei de admitere licență la centrul teritorial Tulcea; 

acordarea diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu” dlui prof. 

univ. dr. Mihai Ristea. 

• În data de 15 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: revizuirea componenței comisiei de admitere licență a 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; completarea/înlocuirea 

personalului administrativ implicat în procesul de admitere, sesiunea iulie 2019; cuantumul 
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bursei pentru remunerarea membrilor studenți ai Comisiei de Avizare și monitorizare a 

rezultatelor cazărilor (perioada iunie – 5 iulie 2019); cuantumul bursei pentru remunerarea 

membrilor studenți ai Comisiei de Cazare (perioada mai-iunie 2019). 

• În data de 17 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: revizuirea componenței comisiei de admitere licență a 

Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune; aprobarea componenței Serviciului 

de Cazare Studenți pentru perioada 18 iulie – 30 august, precum și acordarea unei burse 

lunare pentru fiecare membru al acestei comisii.  

• În data de 24 iulie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate următoarele 

puncte: avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă 

nedeterminată; aprobarea menținerii calității de titular în învățământ, în anul universitar 

2019-2020, a cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate; aprobarea cadrelor 

didactice asociate care vor desfășura activități în cadrul programului postuniversitar 

„Managementul strategic al ospitalității”; aprobarea propunerii de delegare a Consiliului 

de Administrație pentru  repartizarea și redistribuirea locurilor de la studiile universitare 

de licență și masterat pentru sesiunea de admitere din septembrie 2019; aprobarea 

propunerii de delegare a Consiliului de Administrație pentru repartizarea și redistribuirea 

locurilor de la studiile universitare de doctorat pentru sesiunile de admitere  din septembrie 

și noiembrie; aprobarea contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020; aprobarea 

modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de licență și masterat; aprobarea planului de învățământ valabil începând cu anul 

universitar 2019-2020 - Facultatea de Relații Economice Internaționale pentru programul 

postuniversitar „Tehnici de extindere pe piața internațională”; aprobarea planului de 

învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020 Facultatea de Relații 

Economice Internaționale pentru programul postuniversitar „Investiții internaționale”; 

aprobarea planului de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020 

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată pentru programul postuniversitar „Coaching și 

Comunicare în Organizații”; aprobarea planului de învățământ valabil începând cu anul 

universitar 2019-2020 Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată pentru programul 

postuniversitar: „Metode și Tehnici de Comunicare în Afaceri”; aprobarea planului de 

învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020 Facultatea de Economie 
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Agroalimentară și a Mediului pentru programul postuniversitar: „Administrarea afacerilor 

în industra vitivinicolă”; aprobarea  Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru  anul universitar  2019-

2020; aprobarea  cu  privire  la  plata  din  veniturile  proprii  ale ASE  a  sumei  totale  de  

1 050.50  lei reprezentând contravaloarea următoarelor cheltuieli: 

- proiect instituțional pentru elaborarea Strategiei ASE pentru perioada 2021-2030 – 70700 

de lei; Cheltuieli estimate: salarii 66000 de lei și cheltuieli materiale și prestări servicii cu 

caracter functional 4700 de lei; 

- proiecte instituționale de cercetare în folosul societății - 11 proiecte x 100000 de lei x 

50% finanțarea pentru 2019 = 550000 de lei, cheltuieli estimate: salarii 50000 de lei x 11 

proiecte; 

- taxe de open acces pentru articole publicate de cercetătorii ASE în reviste din zona ISI 

Roșu și Isi Galben - 176250 lei (echivalentul a 25 de taxe  x 1500 de euro); 

- recunoașterea complexității activității suplimentare de scriere de articole publicate în 

reviste editate în străinătate și cotate Web of Science - 253800 lei (echivalentul a 36 de 

articole x 1500 de euro). 

Alte puncte discutate: aprobarea transformării și scoaterii la concurs a posturilor 

didactice auxiliare și nedidactice; aprobarea propunerii de modificare a denumirii 

„Centrului de Studii pe Indochina” în „Centrul de Studii Chineze”; aprobarea alocării 

unui loc pe cont propriu nevalutar cu taxa în lei și scutirea de taxă la programele de 

studii de masterat pentru un student din Republica Turkmenistan, în baza Acordului de 

cooperare dintre Ministerul Educației din Turkmenistan și Consiliul Național al 

Rectorilor din România; aprobarea Calendarului studentului pentru anul universitar 

2019-2020; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București; alte probleme curente. 

• În data de 31 iulie a.c., a avut loc ședința CA în care au fost dezbătute următoarele 

puncte: aprobarea corelării denumirilor domeniilor existente în Nomenclatorul 

domeniilor de studii universitare existente cu cele din ISCED F- 2013; aprobarea 

locurilor scoase la concurs pentru admiterea la studii universitare de licenţă-sesiune 

septembrie 2019; aprobarea locurilor scoase la concurs pentru admiterea la studii 

universitare de masterat - sesiune septembrie 2019; aprobarea locurilor scoase la 
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concurs pentru admiterea la studii universitare de doctorat - sesiune septembrie 2019; 

aprobarea componenţei comisiei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de 

licenţă la nivel de instituţie - sesiune septembrie 2019; aprobarea acordării de burse 

studenților implicaţi în procesul de admitere - sesiune iulie 2019 și diverse. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

Dragi colegi,  

Vă mulțumesc pentru activitatea depusă în anul universitar 2018-2019, prin care ați 

contribuit la rezultatele foarte bune ale universității noastre atât în plan național, cât și 

internațional. A sosit momentul să ne odihnim.  

Vă doresc o binemeritată refacere a forțelor, sănătate și să aveți o vacanță frumoasă 

împreună cu cei dragi!  

 

 

 


