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Top Shanghai confirmă pentru al treilea an consecutiv poziția Academiei de Studii
Economice din București de lider al învățământului superior economic din România
Academia de Studii Economice din București se menține pentru al treilea an consecutiv în cel mai
prestigios clasament universitar din lume – Top Shanghai 2019, cu rezultate notabile în domeniile
Științe economice, Administrarea afacerilor și Management.
ASE ocupă locul 201-300 în domeniul Științe economice, în care pe primele trei locuri se află
universităţile americane University of Chicago, Harvard University şi University of California,
Berkeley; ASE devansează universităţi de prestigiu precum Complutence University of Madrid
(Spania), HEC Paris (Franța) și Lancaster University (Marea Britanie). Conform aceluiași
clasament, ASE ocupă locul 201-300 în domeniul Administrarea afacerilor și locul 401-500 în
domeniul Management.
Clasamentul „Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2019”, publicat pe
26 iunie a.c., ia în calcul peste 4000 de universităţi din 86 de țări 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 domeniul de specialitate, numărul cadrelor didactice câştigătoare ale unui premiu
de prestigiu în domeniul respectiv.
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Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă poziții onorabile în clasamentul
„U-Multirank 2019”
Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă poziții onorabile în clasamentul
„U-Multirank 2019” dat publicității pe 5 iunie 2019 şi realizat cu finanțare de la Uniunea
Europeană prin Programul Erasmus+. Facultățile ASE sunt excelent poziționate la nivel
internațional în domeniile: economie, afaceri, sociologie și științe politice. ASE a obținut
calificativul maxim la următorii indicatori: ponderea ridicată a programelor de licenţă în limbi
străine (criteriul Orientare internațională), ponderea ridicată a absolvenţilor de licenţă și
masterat angajaţi în regiune, internship-uri pentru studenţi în regiune, publicaţii în colaborare în
regiune (criteriul Implicare regională), ponderea ridicată a oportunităților de cercetare
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postdoctorală (criteriul Cercetare). În clasament sunt incluse peste 1600 de universități din 95 de
țări, evaluate din perspectiva următoarelor criterii: Educaţie (Predare şi învăţare), Cercetare,
Transfer de cunoaştere, Orientare internaţională şi Implicare regională. Detalii pe site-ul:
https://www.umultirank.org/study-at/the-bucharest-university-of-economicstudies-rankings/.

Promovarea ofertei educaționale a Academiei de Studii Economice din București
În luna iunie a.c., campania de promovare a ofertei educaționale a facultăților ASE s-a
desfășurat intens în mediul online, prin publicarea de advertoriale pe portalurile realitatea.net,
romaniatv.ro, b1tv.ro, evz.ro, money.ro, sfin.ro, wall-street.ro. De asemenea, Serviciul Marketing
și Comunicare asigură în toată această perioadă elevilor interesați să devină studenți ai ASE
consiliere telefonică, face-to-face și prin e-mail, oferind candidaților materiale de promovare a
ofertei educaționale, precum și detalii despre modalitatea de admitere la programele universitare
de licență, masterat și doctorat.
Conferința internațională Account and Management Information Systems – AMIS 2019
În perioada 5-6 iunie a.c., Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a desfășurat cea
de-a 14-a ediție a Conferinţei internaţionale Accounting and Management Information
Systems - AMIS 2019. Această ediţie a fost organizată în parteneriat cu International Association
for Accounting Education and Research, o reţea internaţională în care ASE este membru.
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Principalele teme dezbătute în cadrul conferinţei AMIS IAAER 2019 au fost: dezvoltarea
competenţelor tinerilor cercetători (prin asocierea cu workshop-ul IAAER ACCA, organizat pe 34 iunie 2019); consolidarea unei reţele a cercetătorilor din regiunea Europei Centrale şi de Est (prin
atragerea de participanţi din Bulgaria, Cehia, Estonia, Polonia şi Turcia); dezvoltarea
parteneriatului cu mediul practic şi apropierea cercetării de practică (prin organizarea a cinci
paneluri în parteneriat cu mediul socio-economic, patru dintre acestea fiind sponsorizate de
KMPG, ACCA şi CIMA). Programul conferinţei a inclus paneluri şi secţiuni pe mari teme de
interes în domeniul contabil: viitorul auditului şi al raportării financiare, raportarea financiară şi
extra-financiară, competenţe necesare în profesie în viitor, standarde internaţionale şi aplicarea lor
în practică, educaţia contabilă etc. La conferinţă au participat 130 de profesori şi practicieni din
16 ţări.

Workshop pentru tinerii cercetători, organizat de facultatea CIG
În perioada 3-4 iunie a.c., în asociere cu conferinţa AMIS IAAER 2019, Facultatea de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune a organizat, în parteneriat cu IAAER (International Association for
Accounting Education and Research) şi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
un workshop destinat tinerilor cercetători din economiile emergente. Zece cercetători cu mare
vizibilitate la nivel internaţional au interacţionat şi oferit suport pentru 21 de tineri cercetători din
patru ţări din regiune (Cehia, Polonia, România şi Turcia). Programul a inclus patru paneluri şi
prezentări pe teme de metodologia cercetării şi de bune practici în vederea publicării în reviste
internaţionale şi cinci secţiuni în care tinerii cercetători au prezentat proiecte de cercetare.
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Dezbateri pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului privind
modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E.
În data de 5 iunie a.c., în Aula Magna, au avut loc dezbaterile pentru informarea comunităţii
academice asupra referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E şi
implicaţiilor care decurg din acesta, unde au fost invitate toate persoanele cu drept de vot din cadrul
Academiei de Studii Economice din București, respectiv, toate cadrele didactice şi cercetătorii cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul universităţii şi reprezentanţii studenţilor
din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.
La dezbateri au participat reprezentanţi ai studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile
facultăţilor, principalele aspecte dezbătute fiind legate de solicitarea ANOSR pentru
Parlamentul României privind adoptarea în regim de urgenţă a amendamentului propus la
Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale care permite studenţilor să devină parteneri cu
drepturi depline ai comunităţii academice, prin obţinerea unei ponderi de 25% a participării
acestora în procesul de alegere a rectorului.

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și prorectorul cu relații internaționale, prof.
univ. dr. Marius Constantin Profiroiu - membri în comisia de decernare a titului DHC
În data de 6 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor și prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu
au participat, ca membri în comisia de decernare, la ceremonia de conferire a titlului de Doctor
Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Grigore Belostecinic, Rectorul Academiei de Studii
Economice din Moldova, de către Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul
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Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. La acest eveniment au participat reprezentanți ai
mediului universitar din numeroase centre universitare din țară, dar și din străinătate: S.U.A, Italia,
Senegal, Turcia, Republica Moldova. Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa
a avut loc în cadrul seriei de evenimente prilejuite de cea de-a XX-a ediție a Conferinței
Internaționale „Riscul în Economie Contemporană”. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
este Doctor Honoris Causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, din anul 2017.

Vernisaj în ASE
Pe 6 iunie a.c., Galeria de artă contemporană „Cecilia Cuțescu Storck” (et. 1 și 2, clădirea Ion N.
Angelescu) a găzduit vernisajul expoziției de grafică și pictură intitulată „Încercare asupra
privirii și înțelegerii” a artistului Ion Grigorescu, curator doamna Doina Mândru.
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Sesiuni de informare în domeniul cercetării


În data de 6 iunie a.c., s-a desfășurat în Aula Magna sesiunea de informare intitulată „Career
Development of R&D Human Resources – Valențele Carierei în Cercetare – Dezvoltare”,
prin implicarea directă a Institutului de Cercetări Avansate al ASE (ARI), care a avut drept
scop prezentarea oportunităților de finanțare a cercetării prin intermediul programului Marie
Sklodowska Curie Actions și a modalităților de aplicare pentru aceste granturi. Evenimentul a
debutat cu mesajul de bun venit transmis de prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector pentru
cercetare științifică, dezvoltare și inovare, care a vorbit despre importanța demersurilor de
cercetare de excelență din ASE în contextul științific global. Evenimentul a reușit să contureze
o imagine clară și comprehensivă a programului MSCA din trei perspective: prespectiva
globală aferentă Comisiei Europene - Agenția Executivă de Cercetare, perspectiva
cercetătorului care a derulat un proiect sub egida MSCA, precum și perspectiva internă, a
evaluatorilor direct implicați în procesul de selecție a ideilor inovative și cu impact științific
puternic.



În data de 6 iunie a.c., sesiunea de informare intitulată „Career Development of R&D Human
Resources – Valențele Carierei în Cercetare – Dezvoltare” a prilejuit și derularea
evenimentului Marie Sklodowska Curie Actions – COFUND. Alături de prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu, prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ.
dr. Margareta Stela Florescu, director al Institutului de Cercetări Avansate al ASE, invitați de
seamă au abordat subiectul de interes pentru comunitatea academică vizând oportunitățile de
cofinanțare MSCA a programelor regionale, naționale și internaționale (programe doctorale și
programe de burse pentru cercetători cu experiență). Evenimentul s-a încheiat cu discuții libere
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privind nevoile cercetătorilor din România care doresc să aplice pentru unul dintre programele
de finanțare MSCA, dar și obstacolele pe care aceștia le pot întâmpina. Prin informațiile oferite
în cadrul celor două prezentări, s-au putut identifica și modalități prin intermediul cărora
aplicanții își pot crește șansele reale de a câștiga un grant, de a fructifica o oportunitate de
finanțare și de a gestiona în mod optim procesul de implementare a tuturor acțiunilor
planificate.



În data de 7 iunie a.c., Institutul de Cercetări Avansate al ASE a organizat o sesiune de
informare a tinerilor cercetători intitulată „Excellence Research – Open Day”.
Workshopul a fost deschis de prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector pentru cercetare
științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Margareta Stela Florescu, director al Institutului
de Cercetări Avansate al ASE, drd. Valentin Lazăr, director al Direcției Managementul
cercetării și inovării. Workshopul a avut drept scop stimularea interesului studenților din
ultimul an al ciclului licență, cursanților din cadrul programelor de masterat, dar și
doctoranzilor, în vederea pregătirii unei cariere de cercetător. Totodată, au fost prezentate
informații utile referitoare la oportunitățile de finanțare a cercetării prin Marie Sklodowska
Curie Actions, cât și la platforma Euraxess sau beneficiile generate de programul Erasmus +
KA2.
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Reuniune prilejuită de jubileul absolvenților din 1969 ai specializării „Economia comerțului
exterior” din ASE
În data de 7 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Gheorghe
Hurduzeu, decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, au participat la reuniunea
prilejuită de jubileul absolvenților din 1969 ai specializării „Economia comerțului exterior” din
cadrul ASE. În alocuțiunea sa, prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a felicitat pe foștii studenți ai ASE
București din promoția 1964-1969, care prin reușitele profesionale și conduita socială exemplară
au fost și sunt demni mesageri ai calității învățământului superior economic.

A XIII-a ediție a conferinței „International Conference on Applied Statistics – ICAS 2019”
În zilele de 7 și 8 iunie a.c., Departamentul de Statistică și Econometrie din cadrul Facultății de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a organizat cea de-a XIII-a ediție a conferinței
„International Conference on Applied Statistics” – ICAS 2019, co-organizatori: Societatea
Română de Statistică Aplicată și Econometrie. În cadrul conferinței, cadre didactice și practicieni
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au discutat despre probleme actuale din domeniul statisticilor economice și sociale: demografie,
macro și micro econometrie statistică aplicată în științele sociale etc. În deschiderea evenimentului
au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marian Dârdală,
decanul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Conferința internațională „Present Issues of Global Economy”
În perioada 13-15 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea de-a
XVI-a ediție a conferinței „Present Issues of Global Economy”, care a avut loc la Universitatea
Danubius din Constanța. Temele abordate au fost din domeniile: afaceri internaționale, dezvoltare
regională, integrare și globalizare, economie și științe sociale, marketing, management, finanțe și
contabilitate. Rectorul ASE a prezentat comunicarea intitulată „Universitatea – vector al
dezvoltării globale”.
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Competiții sportive câștigate de echipele ASE. Felicitări!
În perioada 31 mai – 2 iunie a.c., echipa de baschet masculin a studenților ASE a obținut titlul
de vicecampioană a României în finala Campionatului universitar național, desfășurată la Pitești.
Este un rezultat de excepție, ținând cont de faptul că, alături de echipa ASE, pe podium s-au aflat
echipele unor renumite facultăți cu profil sportiv din țară. La finalul competiției, studentul Anton
Diaconescu (CSIE) a fost ales unul din cei 5 cei mai buni jucători ai turneului, iar studentul Teodor
Barbuceanu (REI) a primit premiul pentru cel mai bun pasator. Felicitări și celor 11 jucători:
Theodor Dumitrescu, Alexandru Coconea (Marketing), Adrian Tudor (FABBV), Sergiu Julea,
Mario Takacs-Sixt (FABIZ), Anton Diaconescu (CSIE), Ștefan Bîrloveanu, Teodor Bărbuceanu
(REI), Răzvan Chișcăneanu, Rareș Mocanu (Management), Alexandru Ioniță (CIG) precum și
profesorilor coordonatori ai echipei: lect. univ. dr. Cristina Nae și asist. univ. dr. Marian Zamfir!
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În perioada 14-16 iunie a.c., s-a desfășurat Turneul Internațional „Catchball Bucharest 2019”,
organizat de Corporate Games Romania, turneu la care au participat 6 echipe, exclusiv feminine.
Echipa Academiei de Studii Economice din București s-a clasat pe locul I, obținând medalia
de aur si trofeul competiției. Din această echipă fac parte 3 cadre didactice de la Departamentul de
Educație Fizică și Sport: conf. univ. dr. Cristina Filip, conf. univ. dr. Neluța Smîdu, lect. univ. dr.
Viorela Popescu, precum și 4 studente: Nicoleta Chicu, doctorand în anul II la Școala Doctorală
de Management, Mihaela Bianca Mateoiu, masterand la programul „Management și Marketing în
Turism”, Cristina Temelie, studentă în anul I la Facultatea de Management, Afrodita Balaban,
studentă în anul I la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Din echipă au mai făcut parte
și Andreea Dumitrașcu, Marina Dumitrașcu și Elena Pintilie.
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Food Intel Forum – 2019
În data de 18 iunie a.c., în ASE s-a desfășurat forumul „Food Intel Forum – 2019”, în cadrul
căruia au fost discutate teme legate de investiții și tehnologii digitale în industria alimentară,
modalități de creștere pentru start-up-uri și opțiuni de finanțare pentru IMM-uri, modalități de
accesare rapidă a fondurilor europene pentru fermieri, producători, antreprenori, utilizarea bursei
pentru obținerea de capital etc. În cadrul celor două paneluri și a sesiunii plenare, moderată de
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și intitulată „Trendurile majore în dezvoltarea
Foodbiz: agribusiness, producție alimentară, de băuturi și HORECA”, au luat cuvântul
reprezentanți de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorului (ANPC), Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale
(ASPES), Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS), Federația
Industriei Hoteliere din România, membri ai Comisiei pentru Tehnologia Informației și
Comunicațiior, antreprenori, cadre didactice și studenți, precum și reprezentanți ai mediului de
afaceri și specialiști în domeniu.
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Ceremonia de decernare a titlului DHC Domnului Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil ElSisi, Președintele Republicii Arabe Egipt
În data de 19 iunie a.c., ASE a conferit titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Abdel Fattah
Saeed Hussein Khalil El-Sisi, Președinte al Republicii Arabe Egipt, în semn de apreciere a
contribuției remarcabile a Excelenţei Sale la promovarea păcii și cooperării între națiunile lumii,
la consolidarea unor aspecte plurivalente de interes reciproc ale relațiilor bilaterale dintre România
și Republica Arabă Egipt şi la realizarea unor importante reforme sociopolitice, economice și
fiscale care au condus la progresul națiunii egiptene.
În cadrul ceremoniei, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a reliefat în Laudatio atât
importanța cooperării internaționale pe care universitatea noastră o dezvoltă în mod constant cu
mediul academic egiptean, cât și importanța pe care Academia de Studii Economice din București
o acordă consolidării relațiilor bilaterale de cooperare academică și culturală dintre România și
Republica Arabă Egipt, relații ce au o istorie îndelungată.
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European Organic Congress 2019
În perioada 20-21 iunie a.c., IFOAM EU GROUP (organizație europeană pentru alimentație și
agricultura ecologică), Asociația Bio Romania, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Academia de Studii Economice din București au organizat European Organic Congress 2019,
Innovation and technology: How organic improves, inspires & delivers. La eveniment au
participat reprezentanți ai Parlamentului European, conducerea IFOAM, reprezentanți ai
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, comercianți, producători și procesatori, consultanți
etc.
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Participarea ASE la lucrările Consorțiului Universitaria de la Iași
În perioada 21-23 iunie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Roxana Sârbu, a
participat la reuniunea Consorțiului Universitaria, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. Conducerile celor cinci mari universități din România membre ale Consorțiului au
dezbătut o serie de teme de actualitate pentru învățământul superior românesc, atât în plen, cât și
în cadrul lucrărilor pe secțiuni: competitivitate în educație, cercetare și inovare, comunicare și
relații internaționale, cooperarea cu mediul de afaceri, resurse umane, aspecte financiare și
administrative etc. Membrii fondatori au hotărât, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la prima întâlnire
a grupului format din cele mai importante universităţi româneşti, înfiinţarea Fundaţiei „Consorţiul
Universitaria” cu scopul de a dezvolta şi susţine proiecte comune vizând activitatea de cercetare,
activitatea didactică şi alte aspecte ale vieţii academice.

Referendumul privind modalitatea de desemnare a rectorului ASE

În data de 24 iunie a.c., a avut loc în ASE Referendumul universitar pentru alegerea modalității
de desemnare a rectorului ASE. Obiectul referendumului l-a constituit stabilirea prin vot
universal, direct, secret și egal a modalității de desemnare a Rectorului ASE, conform art. 209
alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede două opțiuni: pe baza de alegeri
generale, prin vot universal, secret, direct și egal, sau pe bază de concurs public.
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Senatul Universitar al ASE a validat, în ședința sa din 26 iunie a.c., Referendumul, având în vedere
faptul că s-au prezentat la vot 564 de membri ai comunității universitare, reprezentând 67,95% din
numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.
Întrucât numărul voturilor pentru opţiunea „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct,
secret şi egal” a fost de 496, reprezentând 88,41% din numărul total al voturilor valabil exprimate,
modalitatea de desemnare a rectorului ASE va fi pe bază de alegeri generale, prin vot
universal, direct, secret şi egal.
Delegația ASE prezentă la aniversarea a 20 de ani de la semnarea Declarației de la Bologna
În zilele de 24-25 iunie a.c., o delegație a ASE, formată din prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prorector
ASE responsabil cu activitatea didactică, și conf. univ. dr. Anca Bogdan, director Direcția Relații
Internaționale, a participat la aniversarea a 20 de ani de la semnarea Declarației de la Bologna,
marcată prin conferința „The Bologna Process beyond 2020: the fundamental values of the
EHEA”. În cadrul conferinței au fost dezbătute teme legate de provocările viitoare ale
învațământului superior, rolul universităților în dezvoltarea durabilă a societății, valorile civice
academice, învățarea centrată pe student și abilități necesare pentru piața muncii.
Evenimentul a reunit peste 900 de participanți din 72 de țări și a fost organizat de Universitatea
din Bologna, în colaborare cu Ministerul Italian pentru Educație, Universități si Cercetare, sub
egida Observatorului Magna Charta Universitatum, de Asociația Universităților Europene (EUA)
și Uniunea Studenților Europeni (ESU). Aniversarea a fost deschisă printr-o procesiune
academică, incluzând peste 200 de rectori.
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Vizită de lucru la Universitatea economică de stat din Sankt Petersburg (UNECON)
În perioada 24-29 iunie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector ASE pentru relații
internaționale, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea Economică de Stat din Sankt
Petersburg (UNECON), partener strategic al Academiei de Studi Economice din București.
Domnia sa a avut o serie de întâlniri cu prof. Igor Maksimțev, rectorul UNECON, DHC al ASE,
cu dr. Dmitry Vasilenko, prorector pentru relații internaționale, cu membrii Direcției Relații
internaționale și cu studenții ASE Cristina Silivestru (masterat, CSIE) și Edi Dumitra (masterat,
ETA), aflați în mobilitate Erasmus + la această universitate.

Școala de vară de limbă și cultură japoneză
În perioada 24-28 iunie a.c., Centrul de Studii Japoneze din ASE a organizat, cu spijinul Direcției
Relații Internaționale, ediția a IV-a a Școlii de vară de limbă și cultură japoneză. În cadrul
acesteia, studenții au participat zilnic la cursuri, ateliere „kitsuke”, atelier cu figuri japoneze din
marțipan, jocuri creative pentru munca în echipă, quiz cu tematici „anime” și alte activități
culturale organizate cu sprjinul voluntarilor.

18
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Expoziție de artă fotografică în ASE
Începând cu data de 27 iunie a.c., la etajul I al clădirii „Mihai Eminescu” a fost deschisă expoziția
de artă fotografică studențească, realizată de Mădălina Florentina Marcu și Liliana Loredana
Maciucă, studente în anul III la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Expoziția
poate fi vizitată până pe 15 iulie.
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Conferința „Evaluarea pentru piaţa de capital din România”
În data de 25 iunie a.c., a avut loc cea de-a 18-a ediție a conferinței „Evaluarea pentru piaţa de
capital din România”, organizată de Academia de Studii Economice din București împreună cu
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). În cadrul primei sesiuni
au fost dezbătute aspecte legate de analiza fundamentală a pieței de capital, studiu referitor la
multiplii de evaluare ai Bursei de Valori București, neconformități majore și minore în rapoartele
de evaluare a întreprinderii. În cea de-a doua parte a conferinței a avut loc o masa rotundă intitulată:
„Evaluarea activelor organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare”, urmată de o sesiune
de întrebări și răspunsuri.
Seminarul „Pământ românesc – eterna dragoste”
În data de 28 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la seminarul
„Pământ românesc – eterna dragoste”, organizat de Facultatea de Agricultură din cadrul
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României”
din Timișoara în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești"
și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Lovrin. Evenimentul a fost dedicat aniversării prof. univ. dr.
Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești",
la împlinirea vârstei de 70 de ani. În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a oferit
domnului prof. univ. dr. Valeriu Tabără o plachetă aniversară, în semn de apreciere a activității
profesionale și științifice, a contribuției sale la evoluția agriculturii românești.
La Mulți Ani, domnule prof. univ. dr. Valeriu Tabără!
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Eveniment „Education for Business 4.0 Knowledge Fair”
În data de 28 iunie a.c., ASE, în colaborare cu Conservatorului Național de Arte și Meserii din
Paris (CNAM) , a organizat un eveniment în cadrul Education for Business 4.0 Knowledge Fair,
intitulat „Provocările stategice pentru companii și rolul educației”. Au luat cuvântul prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, Olivier
Faron, administrator general al CNAM Paris, Thomas Durand, director Departamentul
Management, Inovare și Cercetare al CNAM, Frédéric Beaumont, ataşat pe probleme de cooperare
universitară şi ştiinţifică la Institutul francez din România. ș.a. Întâlnirea a oferit oportunitatea de
a discuta despre consolidarea relațiilor dintre mediul românesc de afaceri și cel francofon și despre
rolul și impactul educației în întărirea legăturilor economice. La eveniment au participat specialiști
din companii românești și franceze, formatori, cadre didactice, studenți și reprezentanți ai
administrației publice.

Programul MBA Româno-Francez INDE este acreditat internațional AMBA
Programul MBA Româno-Francez INDE, organizat de ASE în colaborare cu Conservatorul
Național de Arte și Meserii din Paris (CNAM) a fost acreditat internaţional AMBA (Association
of MBAs). Programul vizează dezvoltarea prin învățare şi aplicare a competenţelor specifice
leadershipului, reuşeşte aducerea absolvenţilor în „lupta” cu ideea de a conduce afaceri, de a
interacţiona şi reacţiona în lumea afacerilor şi se bazează pe experiențe de învățare relevante pentru
mediul de afaceri contemporan.
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Plata integrală a unor drepturi salariale
Pe baza aprobării Consiliului de Administrație al ASE, în data de 14 iunie 2019 s-au plătit, pe
lângă salariul aferent lunii mai 2019, și următoarele drepturi salariale:
-

tranșa a V-a (ultima), în procent de 35% din drepturile salariale neacordate rezultate din
neaplicarea Legii nr 221/2008, în perioada 01.10.2008 - 31.12.2009, în temeiul sentinței civile
nr.9508/31.10.2011;

-

plata tranșelor a II-a şi a III-a din sumele echivalente sporului de 15% din indemnizația de
încadrare brută lunară, ca urmare a obținerii titlului științific de doctor, pentru perioada
21.01.2013-30.04.2015, în temeiul sentinței civile nr. 5405/27.05.2016;

-

plata reprezentând acordarea de despăgubiri sub forma dobânzii legale penalizatoare pentru
sumele datorate în temeiul sentinței civile nr. 9508/31.10.2011 prin care s-a stabilit plata
drepturilor salariale neacordate rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, în perioada
01.10.2008-31.12.2009. De asemenea, în luna iulie 2019 se va plăti și tranșa a patra (25%) din
drepturile salariale acordate în baza Legii nr.85/2016.

Începând cu data de 11 iunie 2019, au fost distribuite și voucherele de vacanță aferente anului
2019.
Ședințe CA


În data de 10 iunie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: modificarea Anexei 3 la Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul
universitar 2019-2020 (nr. locuri finanțate de la buget pentru românii de pretutindeni),
conform adresei M.E.N. nr. 2375 din 06.06.2019; modificarea Anexelor 2 și 3
la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele
de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020 (nr. locuri finanțate de la
buget pentru românii de pretutindeni), conform adresei M.E.N. nr. 2375 din 06.06.2019;
oferta educațională pentru admiterea la studiile universitare de doctorat - românii de
pretutindeni, pentru anul universitar 2019-2020, conform adresei M.E.N. nr. 2375 din
06.06.2019; acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Abdel
Fattah Al-Sisi – Președintele Republicii Arabe Egipt; alte probleme curente.
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În data de 19 iunie a.c., a avut loc ședința CA aferentă lunii iunie, în care au fost dezbătute
și aprobate următoarele puncte: raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și
cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2019 –
31.03.2019; rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al ASE pentru anul 2019;
formațiile de studii pentru cursurile facultative de limbi străine pentru anul universitar
2019-2020; formațiile de studii pentru Anul pregătitor de limba română pentru anul
universitar 2019-2020; Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele universitare de studii de licență pentru românii de pretutindeni, anul
universitar 2019-2020; Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de masterat, pentru românii de pretutindeni,
candidați pe locurile finanțate de la buget și cu taxă în lei, anul universitar 2019-2020;
acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Jaime Gil Aluja;
completarea componenței Consiliului Consultativ al ASE cu dl. Mohammad Murad;
acordul de parteneriat în vederea organizării unui program de studii universitare de licență
cu dublă diploma în domeniul „Economie și afaceri internaționale” cu Academia de Studii
Economice a Moldovei - ASEM Chișinău; componența comisiilor de admitere la doctorat
pe facultăți; transformarea și scoaterea la concurs a posturilor didactice auxiliare și
nedidactice; rezultatele evaluării periodice a calității personalului didactic; discutarea
măsurilor privind organizarea conferinței ICESS a Academiei de Studii Economice din
București, aprilie 2020, alte probleme curente.



În data de 25 iunie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: validarea rezultatelor Referendumului universitar pentru
alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Academiei de Studii Economice din
Bucureşti; validarea rezultatelor examenelor/concursului de promovare desfășurate în
cadrul ASE în perioada mai - iunie 2019; aprobarea încheierii protocolului de colaborare
cu Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, cu sediul în municipiul Piatra Neamț;
aprobarea suplimentării numărului de locuri la concursul de admitere la programele de
studii universitare de masterat 2019-2020.

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