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Campanie de promovare a ofertei educaţionale pentru programele universitare de 

licenţă, masterat şi doctorat 

Pe tot parcursul lunii iunie a.c., Serviciul Marketing şi Comunicare al Academiei de Studii 

Economice din București a continuat activitatea de promovare pentru admiterea 2017 - 

prioritatea centrală a acestei perioade - la programele universitare de licență, masterat și 

doctorat. ASE a desfășurat o campanie în presa scrisă și online, prin publicarea unor 

materiale de marketing educațional în ziarul „Adevărul", după cum urmează: două apariții în 

publicația „Adevărul de Weekend” cu informaţii despre oferta educaţională la programele 

de licenţă (în datele de 23 și 30 iunie a.c.); o apariție în suplimentul „Ghidul Candidatului” 

editat de ziarul „Adevărul",  cu informaţii despre oferta educaţională la programele de licenţă 

(în data de 27 iunie a.c.); o apariție în 2 foi în publicația „Adevărul de Weekend” cu 

informaţii despre oferta educaţională la programele de licenţă, masterat şi doctorat (care vor 

apărea în data de 7 iulie a.c.); trei advertoriale (online) despre oferta educaţională la 

programele de licenţă, masterat şi doctorat (care vor apărea în datele de  6 și 10 iulie - 

pentru licență și  20 iulie - pentru masterat). 

De asemenea, informaţii detaliate despre oferta educaţională a tuturor facultăţilor ASE care 

organizează programe universitare de licenţă au fost postate online pe portalul educaţional  

Adservio, secţiunea Admitere, la care au acces peste 100 000 de profesori, elevi şi părinţi.  

În data de 20 iunie a.c., prof.univ.dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector responsabil cu Relaţii 

cu mediul economico-social şi viaţa studenţească, a avut o intervenție pe tema admiterii 

2017 în cadrul Jurnalului economic de la ora 22.00 la postul de televiziune DIGI 24. 

Pe parcursul întregii luni, Serviciul Marketing şi Comunicare a oferit candidaţilor consiliere 

pentru admitere, prin mijloace de comunicare clasice și online (întâlniri directe, telefonic, 

mesaje electronice), prin afișaj outdoor la intrările clădirilor ASE şi prin actualizarea 

permanentă a informaţiilor de pe pagina de admitere a site-ului instituțional www.ase.ro. 

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/
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Începând cu luna iunie, pentru o prelucrare mai eficientă a datelor și fluidizarea procesului de 

înscriere la admitere, candidații au putut accesa serviciul de preînscriere online de pe site-

ul www.ase.ro, facilitate promovată pe site-ul www.ase.ro și pagina instiuțională.de 

Facebook.  

Curs doctoral „Research methods in Accounting” 

În perioada 30 mai – 8  iunie a.c., Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

(CIG) şi Școala doctorală – domeniul Contabilitate au organizat cursul de pregătire doctorală 

„Research Methods in Accounting”. În cadrul cursului au predat prof. univ. dr. Ion Ionaşcu 

şi prof. univ. dr. Nadia Albu (ASE), precum şi prof. Robert Faff (University of Queensland, 

Australia şi visiting research professor la ASE Bucureşti), prof. Andrei Filip (École 

Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales - ESSEC Paris, Franţa), prof. Luc 

Pugam (Hautes études commerciales - HEC Paris, Franţa), prof. Anna Alon (Agder 

University, Norvegia) şi prof. Sebastian Hoffmann (University of Edinburgh, Marea Britanie). 

Participarea profesorilor străini a fost facilitată de acordurile facultăţii CIG cu universităţi din 

străinătate, prof. Alon şi prof. Hoffmann vizitând ASE în cadrul programului de mobilităţi 

Erasmus+, iar prof. Filip în baza acordului încheiat în 2016 cu ESSEC Paris. La cursuri au 

participat 14 doctoranzi ai Şcolii doctorale domeniul Contabilitate.  

 

 

Vizita în ASE a prof. Jonel Subic, director al Institutului de Economie Agrară din 

Belgrad 

La începutul lunii iunie a.c., dl. prof. Jonel Subic, director al Institutului de Economie Agrară 

din Belgrad (Serbia), a efectuat o vizită în ASE, la invitaţia Facultăţii de Economie 

Agroalimentară şi a Mediului. Dl. Subic a ţinut o serie de prelegeri pe tema energiilor 

regenerabile utilizate în agricultură şi a avut întâlniri cu reprezentanţi ai Facultăţii şi ai 

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/
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Departamentului EAM în vederea dezvoltării cooperării ştiinţifice dintre ASE și Institutul de 

Economie Agrară din Belgrad. 

 

 

 

Workshop pentru tineri cercetători 

În zilele de 5 şi 6 iunie a.c., Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) a 

organizat evenimentul „Early Career Researchers Workshop”, în parteneriat cu 

International Association for Accounting Education and Research (IAAER) din Statele Unite 

ale Americii şi finanţat de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea 

Britanie. Organizatorii evenimentului au fost prof. Donna Street (University of Dayton, SUA 

– Director IAAER pentru activităţi de educaţie şi cercetare), prof. Cătălin Albu şi prof. Nadia 

Albu (ASE, Facultatea CIG). La workshop au participat 18 tineri cercetători în contabilitate 

din România, Polonia şi Turcia. Intervenţiile au fost susţinute de 10 profesori de la 

universităţi de renume din SUA, Marea Britanie, Australia, Franţa, Austria, Germania şi 

Norvegia. ASE (prin Facultatea CIG) este membru IAAER, o reţea internaţională care 

promovează excelenţa în educaţia şi cercetarea contabilă.  
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Conferinţa „Good Practices Applying in Horizon 2020 Programme" – „Bune practici 

privind aplicarea la Call-urile deschise în cadrul programului Orizont 2020” 

Pe data de 6 iunie a.c., a avut loc Conferinţa „Good Practices Applying in Horizon 2020 

Programme" – „Bune practici privind aplicarea la Call-urile deschise în cadrul 

programului Orizont 2020”. Evenimentul, organizat de Direcţia Managementul Cercetării şi 

Inovării la iniţiativa unor cadre didactice din universitate şi cu susţinerea domnului Rector - 

profesor univ. dr. Nicole Istudor, a avut loc în Aula Magna, cu participarea a peste 90 de 

cadre didactice şi studenţi. Experţii invitaţi au fost doamna Laura Apostol - Head of Sector, 

Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), domnul Valentin 

Oprea - Project Adviser, European Research Council Executive Agency şi domnul Viorel 

Peca - Head of the Future Emerging Technology Unit, Comisia Europeană, DG CONNECT. 

De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la Ministerul Cercetării şi Inovării, 

Universitătea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 

Universitătea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi Institutul de 

Fizică Atomică. În contextul necesităţii creşterii vizibilităţii şi competitivităţii cercetării 

româneşti, pentru o mai bună informare a potenţialilor aplicanţi pentru obţinerea de finanţări, 

agenda evenimentului a inclus o sesiune de tip workshop, în cadrul căreia cei trei invitaţi 

speciali, direct implicaţi în derularea Programului Orizont 2020, au răspuns întrebărilor 

adresate. 

 

  

 

 

Ceremonia de decernare a titulului de „Doctor Honoris Causa" dnei prof. univ. dr. 

Katherine Schipper de la Fuqua School of Business, Duke University, SUA 

În data de 7 iunie a.c., ASE a conferit titlul de „Doctor Honoris Causa” doamnei prof. 

univ. dr. Katherine Schipper de la Fuqua School of Business, Duke University, SUA. În 
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anul 1999, Prof. Schipper a primit „Outstanding Accounting Educator Award" decernat de 

Asociaţia Americană de Contabilitate, asociaţie în cadrul căreia a deținut funcția de  

preşedinte. În 2007, Katherine Schipper a fost prima femeie inclusă în renumita „Accounting 

Hall of Fame", Galeria personalităţilor din domeniul contabilităţii. Ceremonia de decernare a 

onorantului titlu a avut loc în cadrul Conferinţei internaţionale „Accounting and 

Management Information Systems” (AMIS 2017). 

  
 

Conferinţa internaţională „Accounting and Management Information Systems"- AMIS 

2017 

În perioada 7-8 iunie a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat 

cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Accounting and Management 

Information Systems” - AMIS 2017. La conferinţă au participat 145 de cercetători şi 

practicieni din 14 ţări (50% participanţi din ASE şi de la universităţi din ţară, 26% participanţi 

din străinătate şi 24% practicieni). Cuvântul de deschidere a aparținut prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, care a apreciat, în numele Consiliului de Administrație, desfășurarea la 

un înalt nivel a acestei prestigioase manifestări științifice a ASE, organizată de Facultatea de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune. Invitatul de onoare al conferinţei a fost Prof. 

Katherine Schipper (Duke University, SUA) care a primit şi titlul de „Doctor Honoris Causa” 

al ASE, pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul cercetării contabile la nivel mondial 

și pentru angajamentul său extraordinar de creștere a vizibilității internaționale a Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti. În cadrul conferinţei au fost organizate 4 paneluri şi 16 

secţiuni paralele la care au fost prezentate 51 de lucrări.  
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25 de ani de cooperare academică între CNAM Paris şi ASE Bucureşti 

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de cooperare academică între Conservatoire National des 

Arts et Métiers - CNAM Paris şi ASE Bucureşti, în data de 8 iunie a.c., o delegaţie condusă 

de Administratorul General CNAM, Prof. Olivier Faron, a participat la o serie de evenimente 

organizate cu acest prilej: ceremonia de reînnoire a acordurilor de cooperare privind 

Programul MBA Româno-Francez INDE, întâlniri cu Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, pentru a discuta perspectivele cooperării bilaterale, cu Ministrul Educaţiei Naţionale 

şi Preşedintele Senatului universitar al ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, cu reprezentanţi ai 

mediului de afaceri şi Alumni MBA-ului INDE. În cadrul acestei întâlniri, a avut loc şi 

festivitatea de decernare a diplomelor Programului MBA Româno-Francez pentru promoţia 

2017. 
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Conferinţa internaţională „Information Technology and Communications Security” - 

SECITC 2017 

În perioada 8-9 iunie a.c., Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, Facultatea 

de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, în parteneriat cu Academia Tehnică 

Militară din București, a organizat cea de-a X-a ediţie a Conferinţei internaţionale 

„Information Technology and Communications Security” - SECITC 2017.  
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, i s-a conferit titlul de „Doctor Honoris 

Causa” al Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi 

În data de 9 iunie a.c., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, la propunerea Facultăţii de  

Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), a conferit titlul de „Doctor Honoris Causa” 

dlui prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

în semn de recunoaștere a realizărilor domniei sale pe plan profesional, științific și academic. 

Evenimentul s-a constituit într-un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate 

academică a economiştilor din România, pentru Asociația Facultăților de Economie din 

România (AFER) și pentru Consorțiul Universitaria, comisia de acordare a titlului de DHC 

reunind rectori și membri ai conducerii celor cinci universități membre ale Consorțiului. 

În cadrul ceremoniei de decernare a titlului de DHC al Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a ținut prelegerea pe tema „Rolului sistemului de 

învățământ superior românesc în formarea profesională a forței de muncă în UE și România”. 

Festivitatea de decernare a distincției a avut loc în Sala Senatului Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, cu ocazia desfășurării conferinţei internaţionale „Riscul în Economia 

Contemporană”, care a oferit participanţilor oportunitatea de a dezbate şi împărtăşi idei noi, 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice, experienţe practice, precum şi o serie de abordări 

interdisciplinare în contextul celor mai recente politici şi practici ale Uniunii Europene.  
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Workshop de dezvoltare a capacităţii instituţionale „Attracting U.S. students to 

Romania” 

 

În data de 12 iunie a.c., a avut loc workshop-ul intitulat „Attracting U.S. students to 

Romania”, organizat de ASE în colaborare cu Comisia Fulbright Româno - Americană, 

având drept temă consolidarea cooperării bilaterale şi atragerea de studenţi şi profesori 

americani în ASE, cu participarea reprezentanţilor unor universităţi de top din SUA:            

dr. Shuyler S. Korban - prorector, Lehigh University; dr. Katherine Radande, Director – Study 

Abroad, Lehigh University; prof. dr. Constantin Crânganu – Brooklyn College of the City 

University of New York; dl. Steven Roy Goodman – Educational consultant and Admission 

strategist; prof. dr. Roger Hamlin – Michigan State University; dr. John Nees – University of 

Michigan; dr. Andrea Sarzynski - University of Delaware; prof. dr. Nancy Sherman – Bradley 

University; prof. dr. Donna Street – University of Dayton; dr. Maria Pia Valdivia – John 

Hopkins University; dr. Tudor Vlad – University of Georgia.  

Prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorectorul ASE responsabil cu relaţiile 

internaţionale, a prezentat eforturile făcute de ASE în domeniul internaţionalizării, bunele 

practici în domeniul cooperării academice trans-atlantice şi oportunităţile de cooperare oferite 

de ASE. În cadrul acestei întâlniri, a fost prezentat ca studiu de caz acordul de cooperare 

încheiat de ASE, reprezentată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, cu 

Indiana University, reprezentată de Kelley School of Business. 
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Şedinţa Consiliului de Administraţie  

În data de 14 iunie a.c., a avut loc Şedinţa CA, în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii 

următoarele aspecte: analiza execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli; avizarea modificării 

Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către cadrele didactice care 

au împlinit vârsta legală de pensionare; aprobarea Metodologiei privind întocmirea ştatelor de 

funcţii ale personalului didactic pentru anul universitar 2017-2018; aprobarea Strategiei 

internaţionalizării în cadrul Academiei de Studii Economice din București 2016-2027; 

aprobarea Raportului de autoevaluare al IOSUD - ASE pentru perioada 2016-2017; aprobarea 

Repartizării locurilor de la buget pentru Şcoala doctorală 2017-2018; aprobarea Metodologiei 

privind cazarea cadrelor didactice, a angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de 

secretariatul general al MEN pentru anul universitar 2017 – 2018; avizarea Regulamentului 

privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de formare profesională a 

adulţilor; avizarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesională a 

adulţilor; avizarea Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; avizarea Metodologiei 

privind înscrierea şi admiterea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă; aprobarea modificării privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare pentru centrul ID - IFR (învăţământ la distanţă - învăţământ cu frecvenţă redusă); 

aprobarea Graficului de avizare a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular și diverse. 

 

Ședința online CA 

În data de 16 iunie a.c., a avut loc Ședința online a CA, în cadrul căreia a fost supusă aprobării 

plata, din fonduri proprii, a sumei de 36.600 lei, reprezentând taxa pentru susținerea 

examenului de finalizare a studiilor de licență pentru un numar de 122 de studenți, absolvenți 
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ai programelor „Limbi moderne aplicate” și  „Resurse umane” în cadrul Universității 

din București. 

 

Conferința „Potențialul României, de la capitalul de încredere la prosperitate” 

În data de 15 iunie a.c., Academia de Studii Economice din Bucureşti și Banca Comercială 

Română au organizat, în Aula Magna, Conferinţa „Potenţialul României, de la capitalul de 

încredere la prosperitate". Este prima din seria de conferințe pe care cei doi parteneri 

intenționează să le organizeze cu teme actuale pentru dinamica economică a societății 

românești. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a 

subliniat necesitatea identificării celor mai bune soluții pentru „problemele cardinale ale 

destinului României prin dialogul dintre cercetătorii noștri și autoritățile guvernamentale, 

responsabilii din instituții cheie și reprezentanții mediului privat pentru bunul mers al 

economiei țării noastre”. 

Printre vorbitorii prezenți la conferință, s-au numărat: domnul Sergiu Manea, Președinte 

Executiv al BCR, doamna Mariana Gheorghe, CEO, OMV Petrom, domnul Radu Crăciun, 

Președinte BCR Pensii şi domnul Shanker Singham, Director Politici Economice - Legatum 

Institute, care a prezentat studiul privind „Indexul Prosperității din Europa Centrală şi de Est”, 

realizat de Legatum Institute. Indexul prosperității se calculează pe baza a nouă indicatori: 

calitatea economiei, mediul de afaceri, calitatea guvernării, educaţia, sănătatea, siguranţa, li-

bertatea personală, capitalul social şi mediul sănătos. Conform punctajului obținut la aceste 

criterii, România se află pe locul 11 din 16 țări din Europa Centrală şi de Est și pe locul 50 din 

149 de țări la nivel mondial. Conferința a continuat cu dezbateri care s-au axat pe aspecte 

privind atragerea de capital, dezvoltarea clasei antreprenoriale româneşti, creşterea 

economică, modelul de dezvoltare economică a României pentru următorul deceniu, investiţii 

în industrie, agricultură, servicii, educaţie, acoperirea deficitului de pe piaţa muncii, 

modalităţi de transfer a creşterii economice către populaţie, strategii de creştere a capitalului 

de încredere şi a prosperităţii.  
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Cea de-a V-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Marketing and Business Development” 

MBD 2017 

În perioada 15-17 iunie a.c., Facultatea de Marketing a organizat cea de-a V-a ediţie a 

conferinţei internaţionale „Marketing and Business Development” – MBD 2017. 

Evenimentul a reunit specialişti în marketing şi din mediul de business care au dezbătut în 

cadrul acestui forum ştiinţific teme legate de noile cercetări şi evoluţii din domeniul 

marketingului, în contextul ultimelor schimbări ale mediului de afaceri global. Printe keynote 

speakeri s-a numărat şi dl. Jean-Michel Raicovitch, profesor asociat la Conservatoire National 

des Arts et Métiers - CNAM Paris şi copreşedinte al Asociației Naționale a Specialiștilor în 

Marketing din Franța - ADETEM.  
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Delegaţia ASE în SUA 

În perioada 16-24 iunie a.c., o delegaţie a Academiei de Studii Economice din București, 

formată din Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, şi prorector relaţii internaţionale,          

prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, s-a deplasat in Statele Unite ale Americii, la 

Chicago și New York City. Membrii delegației au avut întâlniri de lucru la câteva dintre cele 

mai prestigioase universităţi de profil economic şi de business din lume: University 

of Chicago - una din primele trei universități din lume în domeniul economiei, Northwestern 

University - în top 10 din lume în domeniile economie şi business, University of Illinois 

Chicago, Booth School of Business at University of Chicago - cea de-a doua cea mai veche 

şcoală de afaceri din Statele Unite ale Americii şi prima care a oferit un program de Executive 

MBA şi a iniţiat un program de doctorat în business, și Metropolitan College of New York.  

În cadrul întâlnirilor cu conducerile universităților vizitate, cu cercetători și cadre didactice, 

cu membri ai diasporei românești, cu studenți, au fost evidențiate aspecte privind colaborări 

ulterioare în variate domenii ale cercetării, posibilitatea dezvoltării unor stagii de cercetare 

pentru doctoranzi de la ASE în cadrul programului Fulbright, modalităţile prin care diaspora 

românescă a profesorilor de la aceste universităţi de top poate contribui la implementarea 

strategiei de internaţionalizare a ASE. La Metropolitan College of New York, delegația ASE 

împreună cu decanul Facultății de Business și Afaceri Publice și cu studenții de la programul 

de „Management al dezastrelor și situațiilor de urgență" au purtat discuții în vederea 

identificării domeniilor de cooperare  bilaterală.  
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Şedinţe festive ale Senatului universitar al ASE 

În zilele de 20 şi 21 iunie a.c., s-au desfăşurat două Şedinţe Festive ale Senatului 

universitar al ASE, astfel: pe 20 iunie a.c., la propunerea Facultăţii de Cibernetică, Statistică 

şi Informatică Economică, ASE a conferit titlul  de „Doctor Honoris Causa" domnului 

prof. univ. dr. Constantin Virgil Negoiţă, membru al Academiei Internaţionale pentru 

Sisteme şi Ştiintele Ciberneticii din Londra (The International Academy for Systems and 

Cybernetic Sciences - IASCYS). În cadrul acestui eveniment au fost amintite contribuţiile de 

excepţie ale prof. univ. dr. Constantin Virgil Negoiţă în domeniul cercetării şi practicii în 

teoria sistemelor şi ştiinţele ciberneticii, prestigiul profesional şi uman de care se bucură în 

comunitatea academică, dedicaţia şi dăruirea în slujba învăţământului superior; pe 21 iunie 

a.c., la propunerea Facultăţii de Marketing, dlui prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop i-a fost 

acordată Diploma „Meritul universitar cu medalie de aur Virgil Madgearu", pentru 
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succesele profesionale, ştiinţifice şi manageriale pe care le-a înregistrat pe plan naţional şi 

internaţional, în calitate de profesor titular al ASE.  

 

 

 

 

Workshop-uri CCOC 

Pe parcursul lunii iunie a.c., Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a continuat 

seria de întâlniri cu studenţii din anul I şi II de la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică cu discuţii despre managementul stresului în prag de sesiune         

(13-14 iunie). De asemenea, în data de 22 iunie a.c., studenţii ASE au participat la un 

workshop cu tema „Descoperă-ți potențialul pentru o carieră care să te reprezinte", 

susţinut de psih. Steluta Peleaşă, specialist în cadrul platformei on-line PeMeserie.ro. 

 

Şcoala de vară de limba şi cultura japoneză 

În perioada 26 iunie – 1 iulie a.c., a avut loc cea de-a doua ediţie a Școlii de vară de limba și 

cultura japoneză, organizată de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, 

din cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale. Coordonatorul acestei Școli de vară 

lect. dr. Raluca Nicolae, a fost asistată de d-na Hiroko Ogawa, voluntar, care a ajutat la 

predarea cursurilor de limba japoneză şi a supervizat câteva dintre atelierele culturale. 

 

Eveniment de informare  

În data de 26 iunie, ASE a organizat, prin Direcția Managementul Cercetării și Inovării, 

evenimentul de informare „Oportunităţi de finanţare în Triunghiul Cunoaşterii Educaţie-

Cercetare-Inovare, în perioada 2014-2020", desfășurat în Sala Robert Schuman. Scopul 

acestuia l-a constituit diseminarea către comunitatea universitară a informaţiilor necesare în 

vederea facilitării absorbţiei fondurilor europene prin Programul Operaţional Competitivitate, 

prezentând în detaliu „Axa 1: Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Cuvântul de deschidere a 
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aparținut prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care s-a referit la „Rolul central al 

universităţii în Triunghiul Cunoaşterii". În cadrul evenimentului, doamna Svetlana GOMBOS, 

Director general în cadrul Autorității de Management, Program Operaţional Competitivitate, 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a susținut 

prezentarea cu tema „Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în 

sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor", iar doamna Maria Alexandra 

Boulean, Director, Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman (OI 

POCU) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale  OI POCU – MEN, a vorbit celor prezenți 

pe tema „Axa Prioritară 6 – Educație și Competențe. Prioritățile de Investiții: 10II și 10IV". 

Prezentările au fost urmate de ample sesiuni de întrebări și răspunsuri. 

Lansare de carte  

Miercuri 28 iunie, prof. univ. dr Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, la Biserica 

Herăstrău „Sfinții Apostoli Petru și Pavel", la evenimentul lansării monografiei 

„Herăstrăul: moşie, cătun, cartier, parohie”, autori Pr. Valentin Bîrlez (coordonator) şi 

Alexandru Ciolan. La eveniment au fost prezenți Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, 

personalități publice și locuitori ai cartierului. Cu ocazia lansării, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor s-a adresat celor prezenți în calitate de Rector al ASE, aflată pe raza sectorului 1, dar 

și ca locuitor al cartierului Herăstrău. În cadrul evenimentului, Preotul Valentin Bîrlez a 

afirmat: „Dacă nu cunoașteți istoria poporului, nu cunoașteți istoricul părinților voștri. Pe 

lângă informația cuprinsă în această carte, rolul ei este de a-l mișca duhovnicește pe cititor. 

Parcurgând-o, veți descoperi ceva nou la fiecare pagină, veți zâmbi și veți simți că faceți ceva 

pentru locul dumneavoastră”. 
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Rectorul ASE reiterează decizia de a-și exercita integral mandatul 2016-2020 

În legătură cu propunerile, primite de către Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, de a 

ocupa funcțiile de prim-ministru, respectiv de ministru al Educației Naționale, Rectorul ASE 

reasigură comunitatea universitară de decizia sa, anunțată recent și în presă și mass-media, de 

a duce la bun sfârșit, împreună cu echipa sa, mandatul pentru care a candidat și a fost ales de 

către membrii comunității universitare.  

Rectorul ASE consideră că propunerile menționate onorează Academia de Studii Economice 

din București, pe dumnealui personal și sistemul de management al universității, constituind o 

recunoaștere a importanței universității noastre în viața economico-socială a țării.  

 

Simulare de cutremur in ASE 

Joi, 29 iunie 2017, în intervalul orar 10.00-13.00, în clădirea administrativă „Stanislas 

Cihoski” și în perimetrul sălii de sport a avut loc o simulare de cutremur.  Această activitate a 

fost parte a Proiectului „Academia SpEranței - Voluntariat din Iubire pentru Viață”, desfășurat 

de către ASE București în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență, având ca 

scop instruirea comunității universitare în vederea unei reacții corecte la situațiile de urgență. 
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Ședința online CA 

În data de 27 iunie, a avut loc ședința online a Consiliului de Administrație, în cadrul căreia 

au fost supuse aprobării următoarele puncte:  Scutirea de la plata taxei de arhivare a 

Certificatului pentru absolvenții cursului postuniversitar organizat în cadrul proiectului finațat 

din fonduri europene, desfașurat în perioada 2011-2013 intitulat „Management educațional 

modern. Pregătirea și formarea continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar 

utilizand tehnici modene de e-learning în domeniul știintelor socio-umane contract POSDRU 

/19/1.3/G/41140;  Modificarea componenței comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor 

cazării, conform art.4, ali.7 din Metodologia privind cazarea studenților în camine, pe 

perioada vacanței de vara a anului universitar 2016-2017;  Propunere restituire, în mod 

excepțional, a taxei de școlarizare aferente semenstrului I, an universitar 2016-2017, curs 

postuniversitar  DPPD- nivelul I, pentru domnul Ostapiuc Lucian ( motive medicale). 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE  

 


