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BULETIN  INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
NR. 7/ IULIE  2018 

 
ASE confirmă în Top Shanghai 2018, pentru al doilea an consecutiv, poziția de lider al 

învățământului superior economic și de administrație publică din România 

Academia de Studii Economice din București se menține pentru al doilea an consecutiv în cel 

mai prestigios clasament universitar din lume – Top Shanghai 2018, cu rezultate notabile în 

domeniile Științe economice, Administrație publică, Administrarea afacerilor și 

Management. 

ASE ocupă locul 201-300 în domeniul Științe economice, în care sunt incluse 500 de 

instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. Pe primele trei locuri din acest domeniu se 

află universităţile americane Harvard University, University of Chicago şi University of 

California, Berkeley, ASE devansând universităţi de prestigiu precum City University New 

York – Baruch College (SUA), EDHEC Business School (Franța) și University of Liverpool 

(Marea Britanie). 

În acest an, ASE intră în Top Shanghai cu încă trei domenii: Administrație publică (locul 

151-200 din 200), Administrarea afacerilor (locul 201-300 din 400) și, respectiv, 

Management (locul 401-500 din 500). 

Performanțele reflectate de Top Shanghai 2018 sunt confirmate și de numărul mare de 

candidați la programele universitare de licență în cadrul etapei de admitere din iulie 2018. 

Clasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 ia în calcul 

peste 4000 de universităţi şi 54 de subdomenii din cadrul următoarelor domenii fundamentale: 

ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale. Criteriile luate în 

considerare sunt: numărul de publicaţii în domeniul de specialitate, impactul citărilor în baza 

de date InCites ale publicaţiilor din domeniul de specialitate, ponderea publicaţiilor scrise în 

colaborare cu autori internaţionali, numărul articolelor publicate în jurnale de top din 

http://www.ase.ro/
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domeniul de specialitate, numărul cadrelor didactice câştigătoare ale unui premiu de prestigiu 

în domeniul respectiv. 

Extras ASE în Top Shanghai 2018 – domeniul Economie 

 
Extras ASE în Top Shanghai 2018 – domeniul Administrație publică 
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Extras ASE în Top Shanghai 2018 – domeniul Administrarea afacerilor 

 
 

Extras ASE în Top Shanghai 2018 – domeniul Management 
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Universitățile celui mai puternic consorțiu academic din țară, Consorțiul Universitaria, 
dau vizibilitate României prin prezența lor în renumitul top Shanghai 
 
Într-un comunicat comun al universităților membre ale Consorțiului Universitaria 

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - UAIC, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca - UBB, Universitatea din București - UB, Academia de Studii Economice din 

București - ASE și Universitatea de Vest din Timișoara - UVT) se arată că acestea 

„demonstrează, o dată în plus, calitatea activității didactice și a activității de cercetare pe care 

le desfășoară, printr-o nouă clasare a acestora în unul dintre cele mai importante topuri 

mondiale, ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects. Astfel, în ediția 2018 a 

topului ce cuprinde ierarhizările pe domenii, unde sunt prezente 11 universități din România, 

se regăsesc și toate universitățile membre ale Consorțiului Universitaria.  

Universitățile din Consorțiul Universitaria sunt prezente în clasamentele realizate pentru 

domeniul științe sociale, subdomeniile administrație publică (UBB - top 151-200, ASE - 

top 151-200), economie (ASE - top 201-300), administrarea afacerilor (ASE - top 201-

300), management (ASE - top 401-500), domeniul științele naturii, subdomeniile 

matematică (UBB - top 201-300, UB - top 301-400, UAIC - top 401-500), fizică (UVT - top 

301-400, UBB - top 401-500) și științele pământului (UBB - top 401-500, UB - top 401-

500) și pentru domeniul inginerie, subdomeniile inginerie chimică (UAIC - top 401-500, 

UBB - top 401-500, UB - top 401-500) și știința și ingineria materialelor (UAIC - top 401-

500).” 

 

Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat – etapa iulie 2018 

În luna iulie a.c., ASE a desfășurat cea mai importantă activitate din această perioadă și 

anume concursul de admitere la programele universitare de licență, masterat și doctorat. Pe 

parcursul acestui proces îndrumarea permanentă a candidaților la toate formele de învățământ 

s-a desfășurat printr-o campanie de comunicare on-line, realizată prin site-ul www.ase.ro și 

pagina oficială de Facebook a ASE, prin mijloace clasice de promovare – afișaj stradal la 

toate intrările din clădirile ASE, info point în cadrul Serviciului Marketing și Comunicare și 

consiliere face-to-face, la telefon (s-a răspuns la peste 2500 de apeluri) și prin intermediul 

adresei de email admitere@ase.ro. Toate aceste activități de informare au asigurat candidaților 

http://www.ase.ro/
mailto:admitere@ase.ro
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un flux de informații rapid și exact, ajutându-i să parcurgă toate etapele procesului de 

admitere în condiții eficiente.  

La programele universitare de licență, forma cu frecvență, ASE a înregistrat un număr de 

8782 de candidați, iar la programele universitare de licență învățământ la distanță și cu 

frecvență redusă s-au înscris 568 de candidați. 

La programele universitare de masterat s-au înscris 3364 candidați, iar la cele de doctorat - 

147 de candidați. 

Pentru locurile rămase neocupate și pentre cele care se vor disponibiliza în cursul lunii august 

la toate formele de învățământ, ASE va organiza o sesiune de admitere în luna septembrie. 

Consiliul de Administrație mulțumește tuturor celor implicați în procesul de admitere - 

membri ai comisiei centrale și ai comisiilor de înscriere, cadre didactice, personal 

administrativ, studenți voluntari – pentru efortul comun depus pentru realizarea cu succes 

aceastui eveniment important din activitatea Academiei de Studii Economice din București. 

Procesul de admitere la programele universitare de licență a fost amplu mediatizat de 

principalele posturi naționale de televiziune și radio: TVR, Antena 1, Digi 24, Pro TV, 

Realitatea TV, DC News, care în data de 15 iulie a difuzat un amplu interviu cu prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, de agențiile și portalurile de știri, în publicațiile cu acoperire 

națională. 
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ASE - partener al Academiei de Leadership și Pedagogie 2018 

În perioada 30 iunie – 23 iulie a.c., ASE a fost partener strategic al Academiei de 

Leadership și Pedagogie 2018 „Leadership Summer Academy”, un proiect de formare 

derulat de organizația non-profit Teach for Romania, cu care ASE a încheiat un protocol de 

colaborare pentru a oferi condiții optime de formare a viitorilor profesori și învățători 

susținuți de această organizație. 

ASE a oferit pentru desfășurarea părții teoretice a proiectului spațiile sale de învățământ din 

complexul studențesc Mihail Moxa, precum și posibilități de cazare și de servire a mesei, la 

program participând 46 de viitori formatori pentru mediile defavorizate, care vor putea lucra 

cu elevii pornind de la nevoile și nivelul de cunoștințe al acestora, formând valori și atitudini 

pozitive în rândul elevilor din școlile cu provocări. În calitate de alumni, vor contribui la 

schimbarea pozitivă a sistemului de educație.  
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ASE aduce astfel în atenția comunității universitare importanța responsabilității sociale 

corporatiste, implicându-se activ în acțiuni de dezvoltare personală și profesională a tinerilor 

care doresc să devină performanți și sprijinind inițiativele Teach for Romania de a oferi 

tuturor tinerilor șanse egale să învețe și să își fructifice perspectivele de viitor, militând astfel 

pentru un sistem educațional interactiv, modern și eficient, capabil să producă schimbări 

pozitive în societate. 

 
 

 

 

 

Delegaţii internaţionale în vizită la ASE  
Pe 4 iulie, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector pentru Relații Internaționale, a primit la 

ASE delegația de la Institutul de dezvoltare din Coreea, condusă de dl. Taihe Lee, Manager de 

proiect și dna Bora Lee, coordonator de program. 
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Pe 9 iulie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector pentru Relații Internaționale, a avut 

o întâlnire cu prof. Ion Stanciu, Prorector pentru Relații Internaționale la Academia Y.A. 

Buketov Universitatea de Stat din Karaganda, Kazahstan. În cadrul discuțiilor a fost semnat 

un Memorandum privind cooperarea academică și de cercetare între ASE și Universitatea de 

Stat din Karaganda. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vizita în ASE a prelaților de la Muntele Athos  

Pe data de 11 iulie a.c., ASE a primit vizita Preacuviosului Părinte Atanasie, Egumenul 

Schitului Prodromu din Sf. Munte Athos, însoțit de părinți călugări din obștea schitului. 

Delegația a vizitat Palatul ASE și a discutat cu membri din conducerea ASE despre 

importanța componentei spirituale în educarea tinerilor și despre posibile proiecte comune pe 

această linie.  
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Susținerea lucrărilor de licență la ASE 

În perioada 17-20 iulie a.c., a avut loc susținerea examenului de licență pentru absolvenții 

facultăților ASE. Le urăm mult succes în continuare și ne bucurăm că majoritatea dintre ei au 

ales să urmeze programele de masterat ale universității noastre! 

 

Rectorul ASE - membru in comisia de elaborare a noii Legi a Educației 

În perioada 25-26 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, în 

calitate de reprezentant desemnat al Consiliului Național al Rectorilor, la prima reuniune a 

Consiliului Consultativ al MEN (compus din 26 de membri), care marchează inițierea unui 

amplu proces de revizuire a politicilor și a legislației în domeniul educației și formării 

profesionale pentru următorii 30 de ani. 

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, le-a transmis membrilor prezenți la întrunire că 

rolul lor este „de a contribui, prin experiența profesională acumulată, la cristalizarea unei 

viziuni pe termen lung și la stabilirea unor direcții majore de acțiune privind sistemul de 

educație din România, care să fie, ulterior, supuse dezbaterii publice și asumate de forurile 

decizionale.” 

Specialiștii internaționali și naționali mandatați, împreună cu reprezentanții partenerilor de 

dialog social vor propune o remodelare a sistemului, prin adaptarea bazei legale de organizare 

și desfășurare a procesului educațional la cerințele actuale ale beneficiarilor și ale societății. 

Vor fi analizate aspectele critice din structura organizațională a sistemului educațional și vor 

fi luate în considerare modelele de bune practici din alte țări, precum și modalitățile de 

asigurare a transferabilității, astfel încât să avem o lege a educației naționale coerentă, 

flexibilă și care să permită creșterea calității în învățământ. 
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ASE - Grad inalt de încredere din partea ARACIS 

Consiliul ARACIS a decis, în ședința sa din 26 iulie a.c., finalizarea evaluării externe pentru 

Academia de Studii Economice din București și acordarea calificativului de ”Grad inalt de 

încredere”. În raportul final al evaluării, universitatea noastră este apreciată de către 

ARACIS drept una dintre cele mai bine organizate instituții de învățământ superior din 

România.  

Această realizare, împreună cu confirmarea internațională din Top Shanghai, sunt obținute 

prin contribuția tuturor membrilor comunității noastre universitare, pe care o felicităm pentru 

aceste rezultate notabile! 
 
Acordarea tichetelor de vacanță 

Consiliul de Administrație a asigurat acordarea tichetelor de vacanță înaintea concediului de 

odihnă pentru întregul personal didactic și administrativ al ASE. Echipa de conducere își 

propune să utilizeze și în viitor toate posibilitățile legale pentru a spori veniturile financiare 

ale membrilor comunității noastre. 

În acest sens, vor fi identificate și pentru 2018 soluțiile legale pentru restituirea, pe baza Legii 

85, a drepturilor salariale către toți angajații ASE, nu numai către membrii de sindicat pentru 

care au fost acordate fonduri de la bugetul statului. 

 

Ședințe CA 

- În data de 12 iulie a.c., în cadrul CA on-line, a fost supusă aprobării Modificarea 

metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de 

doctorat pentru anul universitar 2018-2019. 

- Pe data de 19 iulie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost supuse aprobării 

următoarele puncte: discutarea Metodologiei privind admiterea la programele de 
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pregătire postdoctorală; avizarea rezultatului alegerilor pentru desemnarea directorului 

Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor; aprobarea cererilor pentru menţinerea 

calităţii de titular în învăţământ, în anul universitar 2018-2019, ale cadrelor didactice 

aflate în prelungire de activitate; aprobarea modificării Graficului activităţilor pentru 

anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenţă, organizate 

la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; aprobarea modificării 

Graficului activităţilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii 

universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ la distanţă; aprobarea 

organizării unei sesiuni speciale de restanțe pentru studenții înscriși la programul 

psihopedagogic care au beneficiat de mobilități ERASMUS în anul universitar 2017-

2018; aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și 

Afaceri Internaționale pentru doamna Giurgiu Adriana; aprobarea dreptului de a 

deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie și Afaceri Internaționale pentru 

doamna Vancea Diane Paula Corina; aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul 

Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Condrea Elena; aprobarea 

dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna 

Sobolevschi David Maria – Iulia; aprobarea privind scoaterea din funcțiune a clădirii 

(mijloc fix) din cadrul gestiunii imobil Nicolae Iorga; aprobarea Metodologiei privind 

acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București; aprobarea raportului de activitate al 

cursului postuniversitar „Management strategic al ospitalității"; aprobarea cadrelor 

didactice asociate care vor desfăşura activităţi în cadrul programului postuniversitar 

„Management strategic al ospitalității"; solicitarea de delegare a Consiliului de 

Administrație de către Senatul ASE  pentru distribuirea numărului de locuri scoase la 

concurs pentru programele de studii de licență, masterat, doctorat, sesiunea septembrie 

2018; aprobarea acordării salariului diferențiat pentru salariații din cadrul Direcției 

Sociale care participă la activitățile de renovare/reparații cămine în perioada vacanței 

de vară; analiza modului de funcționare a Centrului de Perfecționare Complex Predeal 

„Ion Gh. ROȘCA”; aprobarea calendarului studentului pentru anul universitar 2018-

2019 (varianta în limba română și limba engleză); discutarea oportunității pentru 

deschiderea de centre ID în străinătate; aprobarea înființării Centrului de Excelență 

pentru Comerț Exterior; discuție finalizare an universitar 2017-2018 Predeal (03-04 

august 2018); informare privind Conferința „Local Entrepreneurship and Globalisation 
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– Antreprenoriat local și globalizarea”, organizată de European Academy of 

Management and Business Economics, Academia Română și ASE în perioada 4 – 5 

septembrie 2018.  

- Pe data de 27 iulie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost supuse aprobării 

următoarele puncte: avizarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în 

semestrul II, anul universitar 2017-2018; aprobarea Metodologiei privind admiterea la 

programele de pregătire postdoctorală; aprobarea Metodologiei privind acordarea 

gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din Academia de Studii 

Economice din Bucureşti; aprobarea Metodologiei privind acordarea salariilor 

diferenţiate personalului din ASE; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calităţii 

personalului didactic; aprobarea calendarului studentului pentru anul universitar  

2018-2019 (variantele în limba română şi în limba engleză); aprobarea notei de 

fundamentare privind proiectarea obiectivului de investiţii „Piaţa Romană nr. 7". 

 

Dragi colege și colegi, 

După un an universitar de succes, cu multe rezultate bune pentru universitatea și 

comunitatea noastră, a sosit pentru toți binemeritatul moment al refacerii forțelor.  

Vă doresc vacanță plăcută, concediu fericit împreună cu familia și cei dragi și amintiri 

frumoase! 

Să ne revedem sănătoși la admiterea din septembrie! 

Cu drag, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 
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