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Succes Facultății de Drept, la început de drum!
În data de 3 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și membrii Biroului
Consiliului de Administrație s-au întâlnit cu reprezentanți ai conducerii Facultății de Drept,
pentru a le adresa felicitări și urări de succes în pregătirea viitorilor juriști, absolvenți ai ASE.
Facultatea de Drept este cea mai tânără facultate a ASE, înființată în acest an. Prin Deciziile
Rectorului nr. 2549 și 2550 din 27.05.2020 a fost numită conducerea interimară a facultății (până
la organizarea concursului de selecție a decanului) compuse din Lector univ. Ovidiu Ioan Dumitru
– Decan, Conf. univ. Vidat Ana Claudia Elena și Conf. univ. Ene Valentine Charlotte- Prodecani.
Succes noii conduceri ai facultății!

Consorțiul Universitaria solicită revizuirea sistemului de finanțare a învățământului
superior
Cele 5 universități ale Conorțiului Universitaria au solicitat revizuirea profundă a sistemului de
finanțare a învățământului superior, acordată pe criterii de performanță și de calitate.
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Solicitarea este făcută având în vedere modalitățile de calcul actuale depășite și din dorința de a
asigura procesele educaționale la cel mai înalt nivel, corelate cu tendințele internaționale și cu
nevoile pieței muncii, pentru a sprijini astfel dezvoltarea sistemului educațional românesc în
beneficiul studenților și al societății. Cererile formulate pot fi citite în articolul următor:
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24048968-cele-mai-mari-universitati-din-romania-cerguvernului-revizuirea-profunda-finantarii-mecanismele-calcul-aceleasi-aproape-20-ani.htm

5th International Conference on Digital Economy 2020
În perioada 10 – 13 iunie a.c., Academia de Studii Economice din București a găzduit a 5-a ediție
a evenimentului ICDEc 2020, Conferinta Internațională în Economie Digitală. Conferința
virtuală a fost organizată de către Bucharest Business School, Beirut International University și
Asociația de Economie Digitală din Tunisia.
Evenimentul a fost deschis de către prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale,
care a adresat participanților mesajul de deschidere din partea ASE și invitația de a organiza a 6-a
ediție la București în 2021. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Alina Dima, prorector
cercetare științifică, dezvoltare și inovare, a adresat un mesaj de bun-venit și a lansat invitația
participării, în octombrie, la cea de-a 3-a ediție a ICEES 2020.

Conferința Internațională BASIQ 2020
În perioada 4 - 6 iunie a.c., a avut loc cea de a 6-a ediție a Conferinței Internaționale BASIQ 2020
(http://conference.ase.ro/) - New Trends in Sustainable Business and Consumption, organizată de
Academia de Studii Economice din București (Facultatea Business și Turism), Asociația BASIQ,
Universitatea din Mesina, Universitatea din București și Amfiteatru Economic. Ediția din acest an
a fost organizată exclusiv online, fiind găzduită de Universitatea din Messina. La conferință au
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participat cu lucrări 349 autori din 12 țări (Bulgaria, Croația, Elveția, Franța, Germania, Italia,
Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Solvacia) și au fost acceptate 172 lucrări. În
deschiderea evenimentului, au susținut prezentări doamna Daniela Rupo,

PhD

Associate

Professor în contabilitate și administrarea afacerilor în cadrul Departamentului de Economie al
Universității din Messina și domnul Șerban Toader, expert contabil independent, auditor și
consultant financiar, cu un Executive MBA la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris,
între 2007 – 2018 fiind Senior Partner la KPMG în Romania și Moldova.

Ghid de Admitere la ASE 2020
Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) a elaborat în sprijinul
candidaților la ASE un Ghid de admitere în care sunt prezentate toate detaliile referitoare la
procesul de admitere la programele universitare de licență, facultățile ASE, cămine, facilități
studențești, oportunități profesionale în timpul studenției și după absolvire.
Un Ghid similar a fost elaborat și pentru Admiterea la programele universitare de masterat,
redactat în limbile română și engleză. Felicitări, USASE!

Sesiunea studențească
În perioada 1 iunie - 21 iunie a.c., studenții ASE s-au aflat în sesiune și în stagii pentru elaborarea
lucrărilor de licență și a celor de dizertație. Această sesiune s-a desfăşurat şi încheiat în condiţii
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foarte bune, comunitatea academică dând dovadă, încă o dată, de o mobilizare exemplară în
derularea şi finalizarea cu succes a activităţilor didactice din această lună. Mulţumim tuturor celor
implicaţi, cadre didactice, studenţi, personal administrativ, pentru eforturile depuse în îndeplinirea
tuturor atribuţiilor în noile circumstanţe, deloc simple!

Întâlnirea membrilor Biroului Permanent al CNR cu Ministrul Educației
În data de 12 iunie a.c., membrii Biroului Permanent al Consiliului Național al Rectorilor au
avut o întâlnire cu Ministrul Educației, prof. Monica Anisie. În discuțiile purtate, CNR a
solicitat o serie de reglementări generate de pandemia de SARS COV-2, necesare activităților din
instituțiile de învățământ superior pentru demararea noului an universitar în condiții optime.
Printre aceste cerințe se numără: deblocarea concursurilor prin ocuparea posturilor didactice
vacante, a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor reglementate de Legea nr. 1/2011, precum şi
pentru alte categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior; asigurarea fondurilor
pentru modernizarea infrastructurii universitare, inclusiv în vederea creşterii eficienţei energetice
şi reducerii amprentei de carbon; rectificarea bugetului alocat educaţiei şi cercetării şi a sumelor
destinate învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice; înfiinţarea în universităţi a unor centre de
competitivitate, care să permită crearea unor condiţii optime pentru cercetarea ştiintifică, atractive
pentru cercetătorii de valoare din întreaga lume; demararea unor consultări profesioniste pe
marginea cadrului normativ privind funcţionarea CNATDCU etc.
https://adevarul.ro/educatie/universitar/rectorii-romania-nu-isi-mai-permite-neglijeze-inovareastiintifica-1_5ee3a6415163ec4271c99dba/index.html

Participarea ASE la „Bursa de valori educaționale”
În data de 18 iunie a.c., la invitația Inspectoratului Școlar Județean Prahova, ASE a participat la
cea de-a XX-a ediție a Bursei de valori educaționale, eveniment care promovează la postul de
televiziune Ploiești TV oferta unităților de învățământ superior tinerilor absolvenți de liceu. Prof.
univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector al ASE cu relații cu mediul economico-social și viața
studențească, a prezentat universitateanoastră, detalii despre modalitatea de admitere online din
acest an la facultățile ASE, beneficiile și oportunitățile profesionale pe care le au viitorii studenți.
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Județul Prahova este important pentru ASE, el fiind al doilea, ca număr de studenți admiși la ASE,
după municipiul București. Emisiunea poate fi vizionată aici.

ASE va reabilita integral Clădirea Mihai Eminescu
Guvernul României a aprobat prin act normativ consolidarea, reabilitarea și modernizarea
clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, bd. Dacia
nr. 41, sector 1, București. Este un proiect pe care ASE l-a depus încă din anul 2011, având în
vedere starea clădirii și a spațiilor de învățământ. Principalii beneficiari ai realizării acestui
obiectiv vor fi zeci de generații de studenți și cadre didactice de la cea mai bună universitate
economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Obiectivul este inclus în cadrul
Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naționala
de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației. Valoarea estimată a investiției este de 132,55 milioane de lei, iar durata de realizare
se preconizează a fi de 24 de luni. În numele viitorilor beneficiari ai renovării clădirii Mihai
Eminescu, generațiile de studenți și cadre didactice, care își vor desfășura activitatea în condiții de
top, conducerea ASE mulțumește domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației, și doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării, pentru
sprijinul susținut pentru aprobarea acestui proiect. În urma reabilitării integrale, clădirea Mihai
Eminescu va fi un spațiu de învățământ universitar performant european, sigur, cu amfiteatre,
laboratoare și spații conexe dotate cu mobilier și tehnică de calcul ultramoderne, care vor conferi
o calitate superioară procesului didactic. Prin obiectivele sale de investiții, proiectul va contribui
la creşterea duratei de viață a clădirii și punerea acesteia în siguranță din punct de vedere seismic,
conform cu cerințele normativului P100-3/2008, creşterea performanţei energetice a clădirii,
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scăderea costurilor cu energia termică prin reabilitarea termică a imobilului. Situată ultracentral,
în zona Pieței Romane, clădirea are 7 săli de curs, 11 săli de seminar și 48 de laboratoare.

Campania media pentru promovarea ASE și a Admiterii 2020
În cursul lunii iunie, ASE a derulat, prin Serviciul Marketing și Comunicare, o campanie media
și outdoor cu o foarte bună vizibilitate pe cele mai importante portaluri de știri și educație, prin
promovarea ofertei educaționale a facultăților sale, precum și a modalității exclusiv online a
desfășurării concursului de admitere 2020. Aparițiile pot fi vizionate sau citite integral mai jos:
HOTNEWS



Academia de Studii Economice din București – oportunitatea unei cariere de succes
ADMITERE exclusiv ONLINE la ASE la programele de studii universitare de licenta!



NOU! Facultate de Drept la Academia de Studii Economice din Bucuresti



Academia de Studii Economice din Bucuresti anunta admiterea la programele MBA din
cadrul Facultatii Bucharest Business School

ZIARE.COM


Admitere exclusiv online la ASE la programele de studii universitare de licenta!



ADMITERE 2020 - ASE, intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati
studentilor sai

DC NEWS


Nicolae Istudor, rectorul ASE, informațiile momentului la interviurile DC News



ADMITERE exclusiv ONLINE la ASE, la programele de studii universitare de licenta

DIGI24
Admitere ASE 2020 Digi24
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ADEVĂRUL


Academia de Studii Economice din Bucureşti – oportunitatea unei cariere de succes



Admitere exclusiv online la ASE, la programele de studii universitare de licenta



Admitere 2020. ASE, într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunităţi
studenţilor săi

ROMÂNIA TV
ADMITERE exclusiv ONLINE la ASE, la programele de studii universitare de licenta!
WALL-STREET
Admitere exclusiv online la ASE la programele de studii universitare de licenta!
ZIARUL FINANCIAR
Pandemia de COVID-19 a trimis examenele facultatilor in mediul online. Nicolae Istudor,
rectorul ASE: Nu a fost un efort financiar suplimentar,insa efortul profesorilor a fost mult
mai mare
REALITATEA
ADMITERE 2020 - ASE, intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati
studentilor sai
EVENIMENTUL ZILEI
ADMITERE 2020 - ASE, intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati
studentilor sai
CURS DE GUVERNARE
Academia de Studii Economice din Bucuresti anunta admiterea la programele MBA din
cadrul Facultatii Bucharest Business School
În fața clădirii Eminescu au fost amenajate doua prisme cu panouri publicitare despre Admitere.
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Întâlnire de lucru cu Directorul British Council Romania
În data de 25 iunie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, a avut o
întâlnire de lucru cu Neil Bellingham, Director British Council Romania, ocazie cu care s-a
discutat despre inițiativele în domeniul Transnational Education (TNE) și dezvoltarea
parteneriatelor cu universități britanice în urma BREXIT-ului.
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Interviu prof. univ. dr. Nicolae Istudor în revista FoodBiz
În luna iunie a.c. prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat două interviuri în
revista FoodBiz despre criza provocată de COVID 19, care a afectat învățământul românesc și
sectoare precum turismul și industria ospitalității. Printre temele de discuție s-au numărat și cele
legate de procesul de digitalizare a activităților educaționale, strategii de susținere a antreprenorilor
români, vulnerabilități și oportunități de postcriză și modalități de identificare a soluțiilor cu
rezultate maxime în implementarea activităților desfășurate în învățământul universitar și
domeniul economic.
Interviurile pot fi citite integral aici:
https://foodbiz.ro/2020/06/16/nicolae-istudor-ase-criza-a-aratat-cat-de-periculos-este-sa-depinzide-bunuri-de-import/
https://foodbiz.ro/2020/06/06/nicolae-istudor-ase-pandemia-a-pus-pe-lista-de-prioritatidigitalizareauniversitatilor/?fbclid=IwAR1XWC9dKNrdRLr1x4W0BijmPlthV64z9VnuittUGx01GoE390C6
uqrwNi0
Aprobarea regulamentului și a componenței nominale a CNATDCU pentru mandatul 20202024
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, prin ordin, regulamentul de organizare și funcționare
a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
(CNATDCU) pentru mandatul 2020-2024. În același timp, a fost finalizată și selecția membrilor
CNATDCU pentru mandatul 2020-2024. Noua structură a CNATDCU a fost stabilită prin ordinul
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ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020 (trimis spre publicare în Monitorul Oficial al
României) și este disponibilă aici.
Conducerea CNATDCU în mandatul 2020-2024 va fi asigurată de Acad. Ioan-Aurel Pop,
Președinte CNATDCU.
►Componența

Consiliului

►Componența

fiecărui

►Componența

comisiilor

panel
de

general

al

pe

domeniu

specialitate

CNATDCU
ale

poate

fundamental
CNATDCU

fi

găsită aici.

poate

fi

găsită aici.

poate

fi

găsită aici.

Componența consiliului a fost stabilită prin selecția cadrelor didactice și de cercetare care
îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011. Peste 1100 de persoane
din 134 de instituții de învățământ și cercetare din România și din străinătate au aplicat pentru a
dobândi calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024.
Felicităm pe toți colegii din ASE, care fac parte din Consiliului general al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 – 2024 și le
urăm succes în promovarea adevăratelor valori și în susținerea ASE!

Ședințe CA


În data de 12 iunie a.c., 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; componența comisiilor pentru obținerea gradului didactic
II,

în

conformitate

cu

Metodologia

privind

formarea

personalului

din

învățământul preuniversitar; planurile de învățământ aferente programelor de studii
universitare de licență promoția 2020-2023; planurile de învățământ aferente
programelor

de

studii

universitare

de

masterat,

promoția

2020-2022; planurile de învățământ ale școlilor doctorale din ASE - promoția
2020-2023; Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile
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postdoctorale, anul universitar 2020-2021; metodologia de alegeri și desemnare a
membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Academiei de
Studii Economice din București; rezultatele procesului de evaluare periodică a calităţii
personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
componența Comisiei de monitorizare şi avizare a rezultatelor cazării; modificarea
componenței comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea iulie
2020, pentru fiecare școală doctorală, probleme curente.


În data de 18 iunie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate
următoarele puncte: consultarea privind numirea conf. dr. Dan Gabriel Dumitrescu în
funcția de prorector al ASE; componența și structura Comisiei de etică și deontologie
universitară; nominalizarea conf. univ. dr. Cătălin Silviu SĂRARU în cadrul
Consiliului de Etică și Management Universitar din cadrul Ministerului Educației și
Cercetării; raportul cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia
patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 01.01-31.03.2020; Programul
Operațional pentru anul 2020; nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli, aferent anului 2020; modificarea structurii organizatorice de
educație și cercetare și a structurii organizatorice a serviciilor tehnico-administrative
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti; modificarea Regulamentului
de Organizare și Funcționare al Academiei de Studii Economice din București;
modificarea anexei 1.4 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului
de admitere online la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar
2020-2021; metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
București, în anul universitar 2020-2021; metodologia privind cazarea cadrelor
didactice și angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul general al
MEN, pentru anul universitar 2020-2021; procedura pentru evaluarea și susținerea tezei
de doctorat; procedura de organizare și desfășurare a procesului de abilitare;
regulamentul pentru activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică;
regulamentul privind admiterea şi activitatea didactică în anul pregătitor pentru
învăţarea limbii române; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Informatică
Economică pentru conf. univ. dr. Cotfas Liviu Adrian, cadru didactic titular în cadrul
Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; metodologia privind
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cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București în anul
universitar 2020-2021; transferarea postului de Referent de Specialitate I (S) din
structura Direcției Administrative, Serviciul Administrare Spații de Învățământ în
structura Centrului ID-IFR; transformarea unor posturi; planuri de învăţământ pentru
programele de studii universitare de formare psihopedagogică nivel I și II, în regim
postuniversitar, promoția 2020-2021; planul de învățământ aferent Anului pregătitor
pentru învățarea limbii române, promoția 2020-2021; exonerarea de la plata regiei de
cămin aferentă lunilor mai si iunie 2020 pentru studentii care au părăsit căminele ASE
în perioada pandemiei.


În data de 25 iunie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: componenţa comisiilor constituite la nivelul facultăţilor,
implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi
masterat,2020-2021; cuantumul burselor comisiei de monitorizare și avizare a
rezultatelor cazării; nota de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii
în anul universitar 2020-2021; rezultatele evaluării cadrelor didactice, probleme
curente.

Dragi membri ai comunității noastre universitare,
La sfârșitul unui semestru și al unei sesiuni de exemene cu totul atipice, care s-au desfășurat
și încheiat în condiții foarte bune, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru spiritul de echipă,
loialitatea și devotamentul dumneavoastră, prin care am demonstrat, încă o dată,
determinarea de a sluji valorile universității noastre, indiferent cât de complicate sunt
condițiile în care ne desfășurăm activitatea.
Printr-o mobilizare exemplară, cadrele didactice, studenții, personalul didactic și didactic
auxiliar (evidentiez, în special, Direcția Tehnologia Informației și Comunicații, respectiv
Secretariatele facultăților și departamentelor și pe toți cei care, prin implicare lor non-stop,
au făcut ca platforma să fie funcțională) am arătat că suntem o echipă puternică, cu o mare
capacitate de adaptare la împrejurări dificile, că știm să ținem studenții aproape de
universitatea noastră, ceea ce ne-a ajutat să parcurgem aceasta perioadă, etrem de dificilă,
cu fruntea sus, cu calm și cu încredere în potențialul nostru.
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Am crezut întotdeauna și cred în continuare, în dumneavoastră, iar modul exemplar în care
fiecare ne-am îndeplinit, cu succes, toate atribuțiile în noile circumstanțe constituie o reușită
și un motiv de mândrie pentru noi toți.
Va mulțumesc, din suflet, pentru toate acestea.
Urmează alte etape importante pentru activitatea noastră, începând cu susținerea lucrărilor
de licență și disertație și continuând cu admiterea la programele de licență, masterat și
doctorat.
Sunt convins că vom demonstra, din nou, că suntem o echipă puternică și performantă.
Vă doresc sănătate, dragi colegi, dumneavoastră și tuturor celor dragi!
Cu drag,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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