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Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat
Cea mai importantă activitate, desfășurată pe parcursul lunii iulie de universitatea noastră, a fost
organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele universitare de licență,
masterat și doctorat. În acest an, admiterea s-a desfășurat în condiții speciale, exclusiv online,
prin respectarea tututor regulilor impuse de situația actuală declanșată de pandemie. Această
activitate a presupus vaste campanii de promovare și publicitate online cu potențialii candidați, în
vederea atragerii lor către înscrierea la programele universitare de licență și masterat ale ASE,
concretizată în conceperea și emiterea de mesaje în legătură cu ceea presupune 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 lunii iulie îndrumarea permanentă a candidaților
printr-o intensă campanie de informare online prin intermediul site-ului instituțional www.ase.ro
și al paginii oficiale de Facebook a universității, prin intermediul platformei admitere.ase.ro,
telefonic și prin consiliere directă la call-center, pe portaluri de știri, în mass-media. Procesul de
admitere la programele universitare de licență a fost mediatizat de principalele posturi naționale
de televiziune și radio: Antena 1, DC News, Digi 24, TVR 1, Radio România Actualități, Realitatea
TV. Rezultatul acestor eforturi înseamnă o admitere foarte bună la programele universitare de
licență, cu 9494 de înscriși, ceea ce reprezintă cca. 10% din numărul de absolvenți cu bacalaureat
din acest an. La admiterea la masterat s-au înscris 3301 candidați pentru cele 78 de programe aflate
în oferta educațională, iar la programele universitare de doctorat s-au înscris 183 de candidați la
cele 11 școli doctorale în domeniile fundamentale Științe economice și Drept. Consiliul de
Administrație mulțumește tuturor membrilor comunității noastre universitare implicați în procesul
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de admitere - membrii comisiilor centrale, ai comisiilor de înscriere pe facultăți, direcția TIC,
studenți voluntari – pentru efortul comun, mult mai mare în acest an, depus în echipă, pentru
realizarea cu succes a acestei activități atât de importante pentru întreaga comunitate a Academiei
de Studii Economice din București.
Din cele 6463 de locuri scoase la concurs la programele universitare de licență cu frecvență (dintre
care 2877 la buget și 3586 la taxă) au fost ocupate 5637 de locuri, adică aproximativ 87% din total.
Oferta de locuri la învățământul la distanță a fost în acest an de 900 de locuri, din care, în această
etapă, am ocupat 577, ceea ce înseamnă circa 64,1%.
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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Apariții în presă
Pe parcursul lunii iulie, ASE a fost prezentă în mass media cu o campanie puternică de
promovare a ofertei educaționale pentru cele 12 facultăți care oferă programe universitare de
licență, pe următoarele site-uri de știri și platforme naționale digitale:
HOTNEWS
Te pregătești să devii student? Alege un Lider și vei deveni un Lider! Înscrieri la ASE: 13 - 17
iulie 2020
Au început înscrierile la programele universitare de licență la ASE!
ZIARE.COM
Te pregatesti sa devii student? Alege un Lider si vei deveni un Lider! Inscrieri la ASE: 13 - 17
iulie 2020
Admitere la ASE - Inscrieri in perioada 13 - 17 iulie 2020
Au inceput inscrierile la programele universitare de licenta la ASE!
DCNEWS
Admitere ASE 2020. Tot ce trebuie să știe absolvenții de liceu
Admitere ASE 2020. Informații utile despre ÎNSCRIERI și viața de STUDENT LA ASE
ASE începe, astăzi, înscrierile la programele de studii universitare de licenţă
ADEVARUL
Admitere la ASE - înscrieri în perioada 13 - 17 iulie 2020

REPLICA INFO HD
Mai sunt 5 zile! Admitere online la Facultatea de Management din Deva a ASE București!
HUNEDOARA LIBERĂ.RO
Mai sunt 5 zile! Admitere online la Facultatea de Management din Deva a ASE București!
PORTAL ÎNVĂȚĂMÂNT
Admitere ASE 2020. Inscrierile incep luni, 13 iulie. Detalii despre admitere, taxe, burse
UNIVERSUL JURIDIC
ASE provoacă lumea juridică românească cu înființarea unei noi facultăți de drept
ADSERVIO -https://www.adservio.ro/admitere
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Interviuri:
•

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, România Actualități, 5 iulie 2020

http://www.romania-actualitati.ro/ce_universitate_alegem_pentru_la_toamna-142323
•

Prof.univ. dr. Nicolae Istudor – Digi 24, 7 iulie 2020

https://youtu.be/-lha9B0NT4s
•

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru,
Decan al Facultății de Drept, ASE

https://www.universuljuridic.ro/ase-provoaca-lumea-juridica-romaneasca-cu-infiintarea-uneinoi-facultati-de-
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drept/?fbclid=IwAR2WtkfFWOEBelFI7soASt9PVlxjtD4e8SRBRVIvMNWSct8GQU14W94Eq
2Y
•

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, 28 iulie 2020

https://foodbiz.ro/2020/07/28/nicolae-istudor-ase-de-ce-sa-nu-ne-gandim-la-un-program-dereindustrializare-a-tarii/

Participare la Conferința Academiei de Științe Agricole și Silvice
Miercuri, 8 iulie a.c., Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din
București a participat la lucrările conferinței organizate de Academia de Științe Agricole și Silvice
”Gheorghe Ionescu-Șișești”, cu lucrarea intitulată ”Variante posibile de finanţare pentru
agribusiness”. În cadrul prezentării, rectorul ASE a prezentat și analizat posibilitățile de finanțare
pentru producătorii agroalimentari, în vederea creșterii competitivității produselor agroalimentare
autohtone și asigurării securității și siguranței alimentare a țării noastre. În cadrul conferinței au
avut loc dezbateri cu privire la bugetul Politicii Agricole Comune post 2020, în urma cărora au
rezultat o serie de propuneri privind direcțiile de acțiune pentru finațarea sectorului agroalimentar
și a mediului rural în exercițiul financiar 2021-2027.
Felicitări absolvenților de programe universitare de licență și masterat
În luna iulie a.c., studenții ASE au susținut online lucrările de licență și disertație, absolvind
astfel programele de licență și masterat. Le mulțumim pentru efortul depus și flexibilitatea de a
susține examenul final în condiții mai speciale și le urăm împliniri profesionale și o carieră
frumoasă!

Echipa EAM- câștigătoarea competiției „Proiectul Agricultura Circulară în Universitatea
Mea – A.C.U.M.”
Marele premiu al competiției de agronomie circulară a fost câstigat de echipa Facultății de
Economie Agroalimentară și a Mediului cu proiectul - A.C.U.M.: Agricultura Performanța în
Universitatea Mea”, proiect de agricultură circulară care ar putea transforma acoperișul cantinei
studențești Moxa în grădină urbană. Evenimentul de premiere a avut loc ȋn parcarea Mega
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Image Băneasa, sub coordonarea domnului Arie Veldhuizen, Consilierul Agricol al Ambasadei,
iar juriul a fost format din profesionişti de top din cadrul unor organizaţii din România şi Olanda,
activi în sectorul de agricultură/economie circulară. Președintele onorific al juriului a fost E.S. dl.
Roelof van Ees, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos.
Echipa ASE, formată din studenții Marius Constantin, Georgiana Strat și Mădălina Deaconu, și-a
prezentat demersul prin conceperea unui sistem agricol circular în cadrul unui campus universitar
din mediul urban care să raspundă provocărilor (resurse limitate, condiții de mediu nefavorabile)
și care să răspundă nevoilor comunității din campus de a beneficia de produse proaspete în cantina
universității. Cu acest proiect de economie circulară, Marius Constantin, Georgiana Strat și
Mădălina Deaconu au fost “cei mai tari din parcare” și au câștigat marele premiu de 20.000 de lei,
oferit de Ambasada Olandei ȋn România și Mega Image, ȋn cadrul concursului „The Circular
Agriculture Challenge”.
Valoarea investiției este, conform celor trei, de 212.623 euro. De asemenea, există o parte de
cheltuieli operaționale anuale pe care ei le-au estimat a fi în jurul valorii de 20.000 euro, iar nivelul
veniturilor anuale este de 60.000 euro. „Sperăm ca proiectul nostru să fie implementat cu succes,
să fie replicat și ȋn universitățile partenere, inclusiv ȋn cele din Olanda. Sper ca și celelalte proiecte
să devină realitate și să oferim un exemplu pozitiv, că agricultura trebuie să devină circulară”, a
declarat Marius Constantin.
Concursul The Circular Agriculture Challenge a fost demarat anul trecut, în cadrul Târgului
IndAgra, ȋn contextul lansării parteneriatului româno-olandez pentru educaţia agricolă – un proiect
pe cinci ani care îşi propune să contribuie la modernizarea liceelor de profil din țara noastră, cu
sprijinul instituţiilor de învăţământ olandeze. Tot atunci, cele două state și-au anunțat cooperarea
pentru dezvoltarea agriculturii circulare.
Agricultura circulară are la bază optimizarea procesului de producţie, astfel încât acesta să devină
sustenabil, prietenos cu mediul înconjurător şi să minimizeze risipa de materie primă. Rezultatul
este un sistem care produce mai mult, folosind mai puţine resurse, datorită reciclării şi refolosirii
lor.
Evenimentul a fost amplu mediatizat în presa pe numeroase portaluri: capital.ro, gandul.ro,
spotmedia.ro, sfin.ro, stiripesurse.ro, startupcafe.ro, agro-tv.ro, gazetadeagricultura.info,
cronicaromana.net, oficialmedia.com, cetateanimplicat.ro, svnews.ro, green-report.ro etc și
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interviuri acordate de studenții câștigători și conf. univ. dr. Roxana Pătărlăgeanu de la Facultatea
de Economie Agroalimentară și a Mediului la posturile Digi 24, TVR 1.

Foto credit: gandul.ro
Prima ședință a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară
În data de 14 iulie a.c., a avut loc prima ședință a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară
din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru mandatul 2020 – 2024. Comisia
este înființată în baza art. 78 alin.7 din Carta ASE și funcționează în baza regulamentului adoptat
de către Senatul universitar.
Întâlnirea conducerii Academiei de Studii Economice din București și a Companiei
Lockheed Martin
Pe 21 iulie a.c., prorectorul responsabil cu relațiile cu mediul economico-social și viața
studențească Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, împreună cu decanul Facultății de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine Conf. univ. dr. Tănase Stamule și Prof. univ. dr. Răzvan
Bologa s-au întâlnit cu domnul Dennis Gorge, Directorul Companiei Lockheed Martin.
Întâlnirea a avut loc în cadrul Academiei de Studii Economice din București, iar scopul acesteia
l-a reprezentat stabilirea principalelor direcții pentru încheierea unui acord parteneriat între ASE
și Companiei Lockheed Martin, în vederea susținerii învățământului on line și a centrului de
inteligență artificială și securitate cibernetică din ASE.
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Ședința Consiliului Consultativ al ASE
•

În data de 23 iulie a.c., a avut loc pe platforma Zoom, ședința de vară a Consiliului
Consultativ al ASE. În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. Nicoale Istudor, Rectorul
ASE, a făcut o scurtă prezentare a procesului de admitere 2020. Au fost discutate
propuneri de noi proiecte educaționale pentru studenți cu companiile partenere, online
sau hibrid, în corelație cu evoluțiile generate de pandemie, pentru anul 2020-2021. De
asemenea, s-a decis ca în fiecare joi să se desfășoare, de la ora 15.00, o sesiune online a
de două ore a membrilor Consiliului Consultativ cu studenții. Totodată, la fiecare două
săptămâni se vor realiza întâlniri face-to-face, în ASE, pe bază de preînscriere, seminarii
pe teme de interes atât pentru companii, cât și pentru studenți. S-a decis continuarea
activităților de modernizare a amfiteatrelor cu sprjinul companiilor partenere (în august
se vor realiza lucrări prin sprijinul companiilor Garett și Mastercard). Participanții au
reiterat dorința de a veni cu propuneri de teme de doctorat și proiecte de cercetare cu
mediul de afaceri. O altă temă de discuție a fost legată de posibila întrunire a Consorțiului
Universitaria la Predeal, în perioada 23-27 septembrie, în funcție de restricțiile generate
de pandemie.

8

CA ‒ Buletin informativ nr. 7/iulie 2020

Ședințe CA
•

În data de 3 iulie a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate și aprobate
următoarele puncte: modificarea programului de desfășurare a concursurilor didactice
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor publicate în Monitorul Oficial,
partea a III-a, nr. 306/15.04.2020, semestrul al II-lea, anul universitar 2019–2020;
modificarea programului de desfășurare a concursurilor didactice pentru ocuparea
posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul
universitar 2019 – 2020; alte probleme curente.

•

În data de 8 iulie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: planul de învățământ aferent programului de masterat
intitulat „Master didactic”; demararea procedurii de evaluare externă a programului de
masterat „Master didactic”, în vederea acreditării unui nou domeniu de studii de masterat
Științele educației, precum și înscrierea în RNCIS a calificării aferente programului;
comisiile de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă
nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020; componența comisiilor de
concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru posturile de asistent de
cercetare științifică scoase la concurs; calendarul pentru ocuparea postului de Director
CSUD; modificarea Regulamentului instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat; modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice
din București; temele de cercetare scoase la concurs pentru admiterea la studii universitare
de postdoctorat; componența comisiei de admitere la studiile postdoctorale pentru anul
universitar 2020-2021, sesiunea septembrie 2020; componența comisiei de finalizare la
studiile postdoctorale, sesiunea septembrie 2020; propunerea de organizare a programelor
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postuniversitare în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București;
rezultatele evaluării cadrelor didactice; asumarea instituțională a unor cheltuieli neeligibile
aferente proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; analiza rezultatelor obținute în
sesiunea de examene, anul universitar 2019 – 2020, semestrul al II-lea; scutirea de la plata
taxei de arhivare până la 01.10.2020, pentru absolvenții promoției 2018, prin derogare de
la dispozițiile art. 45, alin. 2, lit.a din Metodologia privind taxele aplicate în Academia de
Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020;
•

În data de 15 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată și
aprobată modificarea componentei comisiei constituită la nivelul Facultății de
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, implicată în procesul de admitere la
programele de studii universitare de licență, 2020-2021:

•

În data de 16 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: modificarea componentei comisiei constituită la nivelul
Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune și modificarea componentei comisiei
constituită la nivelul Facultății de Drept, implicate în procesul de admitere la programele
de studii universitare de licență, 2020-2021.

•

În data de 21 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost aprobată
modificarea componentei comisiei constituită la nivelul Facultății de Business și Turism
pentru admitere la programele de studii universitare de masterat, 2020-2021.

•

În data de 24 iulie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma Zoom, în cadrul căreia au fost
discutate și aprobate următoarele puncte: metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere online la programul de studii universitare de masterat didactic
pentru anul universitar 2020-2021; metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare
psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2020-2021; planul de învățământ pentru
programul de studii postuniversitare Administrarea afacerilor în industria restaurantelor;
planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare Geopolitică și
geoeconomie; planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare
Managementul calității în învățământul online; planul de învățământ pentru programul de
studii postuniversitare Smart City – noua paradigmă juridică în contextul digitalizării;
planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare Coaching și leadership în
relațiile economice internaționale; planul de învățământ pentru programul de studii
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postuniversitare Achiziții publice - modificare plan învățământ (creștere cu 3 puncte
credit); planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare Marketing
Automation; planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare Economie
social; prelungirea transferurilor și reînmatriculărilor până în luna septembrie 2020;
scutirea taxei pentru evaluările nepromovate/neechivalate, pentru studentii din anii
terminali (III licență, II masterat și anii suplimentari); modificarea Metodologiei privind
taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 20202021; solicitarea de menţinere a calităţii de titular, în anul universitar 2020-2021, ale
cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate; modificarea Graficului activităţilor
pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de doctorat;
modificarea calendarului studentului pentru anul universitar 2019 – 2020; numărul de
locuri şi a temelor de cercetare scoase la concurs în sesiunea de admitere la studii
universitare de doctorat – septembrie 2020; înaintarea către Senat a solicitării privind
delegarea Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București
pentru stabilirea numărului de locuri scoase la concurs, precum și redistribuirea acestora
pe programe în vederea organizării concursului de admitere etapa Septembrie 2020, la
studiile de licență și masterat; înaintarea către Senat a solicitării privind delegarea
Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru
aprobarea temelor și redistribuirea numărului de locuri scoase la concurs pentru programele
de studii universitare de doctorat, sesiunile septembrie 2020; prelungirea acordului de
parteneriat încheiat între Academia de Studii Economice din București și UQAM Canada;
contractele de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021; actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Consolidare, reabilitare și modernizare Corp C2 (B),
S+P+3E, săli de curs, strada Mihail Moxa 5-7, sector 1”; cererea de finanțare pentru
proiectul „Consolidare, reabilitare și modernizare Corp C2 (B), S+P+3E, săli de curs,
strada Mihail Moxa 5-7, sector 1”; rezultatele evaluării cadrelor didactice; transformarea
și transferarea unor posturi didactice auxiliare și nedidactice; scoaterea la concurs a unor
posturi vacante; acordarea de burse din fonduri proprii, studenţilor care s-au implicat activ

•

în procesul de admitere din anul 2020; acordarea salariului diferenţiat angajaților din cadrul
Academiei de Studii Economice din București care participă la procesul de admitere la
studii universitare de licență, masterat și doctorat; aprobarea mobilității domnișoarei Brici
Veronica-Gabriela, student în cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;
redistribuirea unui loc la învățământul cu frecvență, cu finantare de la buget, fără bursă, de
la Școala Doctorală Economie II la Școala Doctorală Cibernetică și Statistică Economică.
În data de 30 iulie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma Zoom, în cadrul căreia au fost
discutate și aprobate următoarele puncte: metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
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concursului de admitere online la programul de studii universitare de masterat didactic
pentru anul universitar 2020-2021; comisiile de admitere la programele de studii de licenţă
şi masterat, sesiunea septembrie 2020; numirea domnului prof. univ dr. Mihai Daniel
Roman în funcția de director interimar al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD); comisia centrală pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat –
sesiunea septembrie 2020; comisiile de admitere la studiile universitare de doctorat pe școli
doctorale, sesiunea septembrie 2020; formațiile de studii licență și masterat, anul
universitar 2020-2021; rezultatele procesului de evaluare periodică a calităţii personalului
didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; acordărea unei reduceri
de 2500 Euro la taxa de școlarizare pentru studenții înscriși la programul de studii
universitare de masterat MBA Româno-Canadian, anul universitar 2020 – 2021; plata
convențiilor civile pentru comisiile de admitere; modificării metodologiei privind
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu
frecvenţă, în anul universitar 2020 – 2021; modificarea calendarului studentului;
modificarea HCA nr.308/24.07.2020, privind acordarea de burse din fonduri propii
studenților care s-au implicat activ în procesul de admitere la ciclul licență; modificarea
HCA nr.309/24.07.2020, privind acordarea de burse din fonduri propii studenților care sau implicat activ în procesul de admitere la ciclul masterat.

Dragi colegi,
Încheiem o perioadă foarte solicitantă pentru noi toți. Sigur că suntem mulțumiți, că
efortul susținut, depus de noi toți, a fost recompensat de bunele rezultate, obținute în
desfășurarea și finalizarea sesiunii de examene, a susținerii lucrărilor de licență și de
disertație, a concursului de admitere din luna iulie la programele universitare de licență,
masterat și doctorat.
În același timp, însă, este momentul să ne refacem forțele, să petrecem mai mult timp cu
familiile noastre, să ne ocupăm de sănătatea noastră. Este vremea să ne odihnim.
Vă urez vacanță frumoasă, cu sănătate, liniște și bucurii, în care să adunăm energia
necesară pentru următorul an universitar!
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Vă doresc un august minunat tuturor!
Cu drag,
Președintele Consiliului de Administrație,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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