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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în Revista de Achiziții Publice  

Revista de Achiziții Publice a publicat, la începutul lunii mai, un amplu interviu cu prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, despre problematica achizițiilor publice în 

contextul asigurării unei bune funcționări a instituțiilor publice, în general, și a universităților, 

în mod particular. Rectorul ASE s-a referit la modul în care Academia de Studii Economice 

din Bucureşti a accesat fonduri europene, la impactul proiectelor finalizate şi la planurile ASE 

în acest domeniu pentru perioada până în anul 2020. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a 

menționat problemele legate de lipsa resursei umane de calitate în domeniul achizițiilor 

publice, precum și de procesul de subfinanțare a învățământului economic superior, care au 

consecințe directe asupra procesului de exercitare a unui management performant al 

universității. Interviul integral poate fi citit pe pagina web a Revistei: http://www.revista-

achizitii.ro/index.php/prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-academia-de-studii-economice . 

 

Activități de promovare a ofertei educaționale pentru Admiterea 2017 la ASE  

Începând cu luna mai a.c., ASE a lansat pe site-ul oficial www.ase.ro, ambele versiuni – în 

română și engleză – a bannerului cu acces direct la informații despre Admiterea 2017 la 

toate cele 3 cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat. Candidații români și 

străini pot accesa informații despre oferta educațională, calendarul admiterii, perioadele de 

înscrieri, conținutul dosarului, probele de concurs, confirmarea locurilor, afișarea rezultatelor 

etc. Campania se desfășoară și prin  mijloace clasice, prin afișaj la intrările în toate clădirile 

ASE, unde candidații interesați să devină studenți la ASE se pot informa despre detaliile 

legate de Admiterea 2017.  

În această etapă premergătoare admiterii, ASE a desfășurat pe toată perioada lunii mai o 

campanie media, organizată de Serviciul Marketing și Comunicare, în vederea promovării 

ofertei educaţionale la admiterea la programele de licență. Aceasta a constat în difuzarea în 

http://www.ase.ro/
http://www.revista-achizitii.ro/index.php/prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-academia-de-studii-economice
http://www.revista-achizitii.ro/index.php/prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-academia-de-studii-economice
http://www.ase.ro/


2 CA ‒ Buletin Informativ nr. 5/ mai 2017 

prime-time a unui spot de către principalele posturi de televiziune regională din 12 judeţe ale 

ţării, din care provin, cu preponderență, candidaţii la programele de licenţă: Argeş, Brăila, 

Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Galaţi, Gorj, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și 

București. Spotul va fi urmat, pe aceste posturi, de o serie de ştiri de promovare şi emisiuni 

informative despre Admiterea la licenţă 2017. 

 

 

  

 

Participarea ASE la dezbaterea „Președinția română la Consiliul UE 2019 - Împreună 

pentru consolidarea proiectului European” 

În data de 3 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, la invitația 

doamnei Ana Birchall, Ministru delegat pentru afaceri europene, la dezbaterea „Președinția 

română la Consiliul UE 2019 – Împreună pentru consolidarea proiectului european”.  În 

cadrul întâlnirii, au fost discutate subiecte legate de Președinția Consiliului UE, de avantajele 

și responsabilitățile exercitării acestei președinții, invitații dezbaterii fiind personalități din 

mediul privat, academic, parteneri străini și reprezentanți ai societății civile. 

 

Masă rotundă FABBV și Muzeul ASE 

În data de 3 mai a.c., Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV), 

prin Departamentul Monedă și Bănci, și Muzeul ASE au organizat o Masă rotundă 

cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea sistemului bănesc al leului. În cadrul 

întâlnirii, au luat cuvântul dr. Emanuel Petac, cercetător gr. II Cabinetul Numismatic al 

Academiei Române, prof. univ. dr. Teodora Barbu și conf. univ. dr. Ion Vorovenci, cu o 

prezentare cu titlul „Povești despre bani”. 
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Conferința „Energie verde, sursă pentru viitor” 

Pe 4 mai a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, împreună cu Asociația 

Studenților la Economie Agroalimentară și a Mediului au organizat Conferința „Energia 

verde, sursă pentru viitor”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai 

mediului de business, cadre didactice și studenți. În cadrul conferinței, s-au dezbătut probleme 

legate de un viitor sustenabil, energia regenerabilă și metode de integrare a acesteia în viața 

personală. 

 

La Mulți Ani, dragi colegi! Semicentenarul Facultății de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică.  

Pe data de 4 mai a.c., comunitatea academică a ASE a sărbătorit, în cadrul unei emoționante 

adunări festive, desfășurată în Aula Magna, 50 de ani de la înființarea Facultății de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Au participat Rectorul ASE, prof. univ. 

dr. Nicolae Istudor, Ministrul Educației Naționale, Președintele Senatului Universitar al ASE, 

prof. univ. dr. Pavel Năstase, alumni remarcabili ai CSIE, cadre didactice, invitați din mediul 

academic și de afaceri, studenți ș.a. Rectorul ASE a transmis un mesaj de felicitare din partea 

Consiliului de Administrație și a întregii comunități academice și a înmânat conducerii 

facultății o plachetă aniversară. „Consider că unul dintre cele mai fericite momente ale 

mandatului încredințat de către comunitatea științifică a ASE este acest moment jubiliar pe 

care îl aniversăm acum. Astăzi, una dintre cele  mai importante facultăți ale universității 

noastre – CSIE – împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. Cred că nu greșesc, dacă afirm că 

această facultate ține standardul sus și arată direcția - întotdeauna înainte - pentru noi toți. 

Stau mărturie zeci de mii de absolvenți care au fost și sunt integrați rapid în toate palierele 

societății”. Cu această ocazie a fost lansat volumul aniversar „CSIE la semicentenar”, 
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realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Smeureanu, Prorector ASE și prof. univ. dr. 

Claudiu Herțeliu, Prodecan al CSIE.  

 

 

 

  

 

Conferința internațională IE 2017 

În perioada 4-7 mai a.c., Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a 

organizat cea de-a XVI-a ediție a Conferinței internaționale IE 2017 - Informatics in 

Economy. Comunicările și dezbaterile s-au axat pe domeniile: E-Business, E-Education,       

E-Government, E-Services, Information and Communication Technologies. Au participat 

invitați români și străini, cadre didactice, studenți, profesioniști în domeniu, ONG-uri, 

întreprinzători și manageri din industria IT. Evenimentul a avut loc în cadrul manifestărilor 

prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la înființarea Facultății de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică. 



CA ‒ Buletin Informativ nr. 5/ mai 2017 5 

  

 

Ședințe online ale Consiliului de Administrație 

În data de 4 mai a.c., în cadrul ședinței CA online, au fost supuse dezbaterii și aprobării 

următoarele puncte: metodologia de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către 

cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare; programarea derulării 

concursurilor didactice pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

569/28.04.2017, semestrul al II-lea, anul universitar 2016 – 2017; programarea derulării 

concursurilor didactice pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată, 

semestrul al II-lea, anul universitar 2016 – 2017. 

În data de 11 mai a.c., a avut loc ședinta online a CA, în cadrul căreia au fost supuse spre 

aprobare următoarele: metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; graficul pentru susţinerea lucrării 

de disertaţie pentru absolvenţii programului de studii MBA Româno-Francez INDE; comisiile 

de concurs didactic propuse pentru concursul din semestrul II, anul universitar 2016 – 2017. 

 

Săptămâna Internațională în ASE 

În perioada 5-12 mai a.c., Academia de Studii Economice din București, prin Direcția de 

Relații Internaționale, a organizat cea de-a II-a ediție a Săptămânii Internaționale în ASE. 

Pe parcursul a șase zile s-au desfășurat 55 de evenimente la care au participat reprezentanți 

din mediul academic, cultural, socio-economic și diplomatic. Toate facultățile ASE, împreună 

cu parteneri de seamă, au organizat conferințe, seminarii, dezbateri, mese rotunde pe mai 

multe paliere: educaţie şi cercetare, internaționalizarea universității, dezvoltarea 

competenţelor academice, personale și profesionale ale studenților economiști, evenimente 

diplomatice şi culturale. La aceste manifestări ne-au călcat pragul oaspeți din 11 țări: 

Bulgaria, Franța, Grecia, Indonesia, Italia, Malaezia, România, Spania, Statele Unite ale 
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Americii, Ungaria, Vietnam. Printre evenimentele de impact a fost Conferinţa doamnei 

Stacey Ferreira, organizată pe 9 mai a.c. de Camera de Comerţ a Americii în România, 

Ambasada SUA în România, cu sprijinul ASE. Autoare a cărţii “2 Billion Under 20: How 

Millennials Are Breaking Down Age Barriers & Changing the World”, dna Stacey 

Ferreira este un antreprenor american de succes, co-fondator şi CEO al companiei Forge, care 

prezintă în toată lumea lecţii de antreprenoriat. La dezbaterea din Aula Magna au participat 

cadre didactice, studenți, potențiali antreprenori, dar și tineri care au deja propriul business.  

 

 

 

 

Săptămâna Internațională în ASE a avut şi o însemnată latură diplomatică şi culturală. Astfel, 

în data de 8 mai a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE și 

Institutul Român de Studii Euro-Asiatice au organizat un Dialog diplomatic, cu ocazia 

Semicentenarului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). La eveniment au 

participat ambasadorii unor state membre ASEAN, acreditați la București: E.S. Dl. Diar 

Nurbintoro - Ambasadorul Republicii Indonezia, E.S. Dato' Tajul Aman Mohammad - 

Ambasadorul Malaeziei și E.S. Dl. Tran Thanh Cong – Ambasadorul Republicii Socialiste 

Vietnam în România. Moderatorul conferinței a fost Dl. Ambasador Gheorghe Săvuică – 

președintele Institutului Român de Studii Euro–Asiatice. Dialogul diplomatic s-a axat pe 

cunoașterea aspectelor economice și politice, a culturii și tradițiilor partenerilor asiatici, 

precum și pe influența celor doi actori UE și ASEAN în arena internațională. 
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Seria de evenimente dedicate internaționalizării s-a încheiat cu participarea ASE, 

reprezentată de prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorectorul cu relații 

internaționale, la Adunarea Generală a Agenției Unversitare a Francofoniei  (AUF) 

desfășurată la Marrakech (Maroc), în perioada 10-12 mai a.c.. Cu această ocazie au avut loc 

și întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai altor universități partenere din rețeaua AUF.  

În cadrul acestei reuniuni au avut loc alegeri pentru desemnarea preşedintelui şi a structurilor 

de conducere ale AUF, la care România a înregistrat un succes remarcabil, ea urmând să 

deţină, pentru o perioadă de patru ani (2017-2021) conducerea celei mai mari organizaţii 

mondiale de universităţi, institute de cercetare şi reţele academice francofone, care 

reuneşte aproape 1000 de instituții din 111 ţări de pe toate continentele. ASE a avut o 

contribuție meritorie la obținerea acestui statut. 

Diversitatea şi amploarea evenimentelor organizate în cadrul Săptămânii internaționale 

reliefează gradul de interconectare regională și internațională a Academiei de Studii 

Economice din București și angajamentul ferm, asumat de conducerea universității, pentru 

promovarea internaționalizării sistemului universitar românesc. 
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Concurs de contabilitate pentru elevi 

În data de 6 mai a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat prima 

ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic. La concurs 

au participat elevii claselor a XI-a și a XII-a de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu", 

Școala Superioară Comercială “N. Kretzulescu”, Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" și 

Colegiul Economic “A.D. Xenopol”. Obiectivul general a fost acela de a identifica elevi cu un 

potențial ridicat din punct de vedere al cunoștințelor contabile, de a stimula performanța 

elevilor din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării cunoștințelor și competențelor 

specifice domeniului contabil. Pe baza rezultatelor obținute la proba scrisă, 13 elevi au primit 

premii de la sponsori. După concurs, elevii ghidaţi de conducerea facultății și de studenţi 

voluntari au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student la ASE: biblioteca, 

amfiteatre, laboratoare de informatică și Aula Magna. 

  

 

Participarea ASE la târguri educaționale pentru promovarea ofertei la licență 

În data de 6 mai a.c., studenți reprezentanți ai ASE au promovat oferta educațională pentru 

admiterea la licență 2017 în cadrul ”Târgului de Universităţi”, desfășurat la Giurgiu și 

organizat de Clubul Studențesc la Casa de Cultură ”Ion Vinea”. Serviciul Marketing și 

Comunicare a pus la dispoziția elevilor din Giurgiu informații și materiale de promovare – 

flyere și broșuri – cu detalii despre admiterea la ASE din acest an. 

În perioada 16-19 mai a.c., ASE a participat, prin Serviciul de Marketing și Comunicare, cu 

un stand la cea de-a XVIII-a ediție a Târgului “Oferta Educațională”, organizat de 

Primăria Municipiului București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București  - 

PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Evenimentul a 
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avut loc în Parcul Tineretului, intrarea din fața liceului Gheorghe Șincai. Reprezentanții SMC 

au prezentant elevilor interesați să devină studenți la ASE oferta educațională a tuturor 

facultăților ASE și detalii despre metodologia de admitere la licență 2017.  

 

 

 

 

Manifestări prilejuite de Ziua Regalității 

Pe 10 mai a.c., cu prilejul Zilei Regalității, o delegație a Consiliului de Administrație al ASE, 

condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a participat la sărbătoarea populară 

Garden Party, găzduită de Familia Regală la Palatul Elisabeta. Printre invitați s-au numărat 

reprezentanți ai mediului economic, autorități locale, personalități ale societății civile, 

profesori, elevi, reprezentanți ai Armatei României, ai Bisericii și membri ai Corpului 

Diplomatic de la București. 

Pentru Academia de Studii Economice din București este o onoare de a avea ca Doctor 

Honoris Causa pe M.S. Regele Mihai I al României și o bucurie faptul că, în fiecare an, doi 

studenți ai ASE sunt răsplătiți de către Casa Regală cu două burse de stimulare a elevilor 

foarte buni, cu posibilități financiare modeste - bursa “Regele Carol I” și bursa “Regina 

Elisabeta - ca o manifestare a legăturii tradiționale dintre Coroană și ASE. Universitatea 

noastră se mândrește cu faptul că a fost înființată prin Decret Regal, semnat de Regele Carol I.  
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Programul de masterat Business Services – câștigătorul secțiunii "Best academic 

program of the year" 

În cadrul Galei Romanian Outsourcing Awards for Excellence 2017, care a avut loc pe 11 

mai a.c., programul de masterat Business Services din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București, organizat în colaborare cu ABSL (The Association of Business 

Service Leaders in Romania) a fost desemnat câștigătorul secțiunii "Best academic program 

of the year". Premiul a fost decernat de domnul Krzysztof Kmuk, Emerging Markets 

Development Manager of Chartered Institute of Management Accountants - Centre for 

Extension Education. 

 

Conferința „Evaluarea pentru piaţa de capital din România” 

Pe 11 mai a.c., în Aula Magna a avut loc cea de-a XVI-a ediție a Conferinței „Evaluarea 

pentru piaţa de capital din România”, organizată de ASE și Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Printre vorbitorii invitați s-au numărat: 

Gheorghe Bădescu - Preşedinte ANEVAR 1992-2001, Fondator CMF Consulting S.A; Daniel 

Manațe - Președintele ANEVAR; prof. univ. dr Ion Anghel - Preşedinte ANEVAR 2006-

2007, Director Departament Analiză şi Evaluare Economico-Financiară, ASE; Mihai 

Căruntu - Șef Departament Analiză pe Piaţa de Capital BCR. Dintre temele abordate în cadrul 

conferinței amintim: standardele de evaluare a bunurilor - ediția 2017, analiza financiară și 

evaluarea întreprinderii, repere de evaluare a companiilor listate la Bursa de Valori București.  
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Manifestări prilejuite de Ziua Europei 

În data de 11 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Palatul 

Cotroceni la recepția oferită de Președintele României, dl. Klaus Iohannis, cu prilejul 

aniversării Zilei Europei.  

În aceeași zi, prof. univ. dr. Nicolae Istudor și prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Decan al 

Facultății de Relații Economice Internaționale, au participat la un dialog susținut de dl. Jean 

Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene și dna Corina Crețu, comisar pentru 

politică regională, despre viitorul Europei și despre rolul României în proiectul European, la 

10 ani de la aderare. Evenimentul a avut loc la Muzeul Naţional de Artă, sala Auditorium. 

  

 

Dezbaterea cu tema „Evoluția pieței imobiliare din România” 

Pe data de 15 mai a.c., Departamentul de Drept și Departamentul de Analiză și Evaluare 

Economico-Financiară din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune au 

organizat Dezbaterea cu tema „Evoluția pieței imobiliare din România”. Arhitecți, 

ingineri, avocați, reprezentanți ai mediului academic și studenți ai facultăților de profil au 

discutat pe marginea legislației privind autorizarea construcțiilor, amenajarea teritoriului și 

urbanismului și noutățile pregătite de legiuitor în aceste domenii, tendințele din 2017 privind 

piața imobiliară, despre diferența dintre teorie și realitatea din teren, atunci când este vorba de 

proiectare, dar și despre jurisprudența din acest sector.  

Dezbaterea a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a apreciat 

organizarea de evenimente interdisciplinare specializate de acest fel de către departamentele 

ASE și a fost moderată de lect. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Departamentul de Drept, lect. 

univ. dr. Costin Ciora, Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară, Florin 

Enache, arhitect #better Inițiativa pentru responsabilitate în construcții, Arh. dr. Florentina 
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Iugan, membru Comisia de lucru a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene, Roxana Dragomir, arhitect QuadArchitects Team. 

 

  

 

Conferinta semestrială a studenților 

În data de 17 mai a.c., în Aula Magna a avut loc Conferința semestrială a studenților. La 

întrunire au participat reprezentanți ai conducerii ASE, studenți, cadre didactice și personal 

administrativ din universitate. În cadrul reuniunii s-au dezbătut următoarele aspecte: 

desfășurarea practicii; procesul de evaluare a cadrelor didactice; organizarea sesiunii și 

planificarea examenelor; corelarea desfășurării examenelor cu plecarea prin programul “Work 

and Travel”; desfășurarea orelor de educație fizică; repartizarea numărului de puncte de credit 

la anumite discipline; organizarea de consultații și ore suplimentare la disciplinele mai 

dificile; optimizarea anumitor aspecte ale bazei logistice; cazarea și crearea unor condiții mai 

bune pentru studenții străini; programul de desfășurare a unor cursuri în ziua de sâmbătă la 

programele care au studenți, cărora religia nu le permite să vină la facultate, etc. 
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Delegația ASE la jubileul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din 

Timișoara 

În data de 18 mai a.c., o delegație ASE a participat la Aniversarea a 50 de ani de la 

înființarea Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara. Cu această ocazie, Rectorul ASE a transmis 

reprezentanților din conducerea FEAA un mesaj de felicitare din partea Consiliului de 

Administrație al ASE. Cu acest prilej, a avut loc ceremonia de decernare a titlului „Doctor 

Honoris Causa” domnului Sergiu Manea, CEO BCR. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, și prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, Prorectorul cu relații cu mediul economico-

social și viața studențească, au făcut parte din comisia pentru acordare a titlului DHC. 

Manifestările aniversare au constituit un bun prilej de discuții între foste și actuale generații 

de cadre didactice și studenți privind oportunitățile pe care le are învățământul economic în 

dezvoltarea mediului socio-economic din vestul țării. La eveniment au participat, alături de 

cadre didactice și studenți, reprezentanți ai mediului universitar, preuniversitar, administrației 

locale, organizațiilor studențești, Alumni FEAA și parteneri din mediul de afaceri. 

 

  

Conferința „Educația Financiară 2.0" 

În data de 18 mai a.c., în sala Robert Schuman, a avut loc Conferința „Educația Financiară 

2.0", organizată de ASE, JA Romania și Visa, avându-l invitat pe dl. Cătălin Crețu, Director 

general - Visa pentru România, Croația, Slovenia și Malta. În cadrul întâlnirii, au avut loc 

discuții legate de cunoașterea mediului financiar și abilitățile de a gestiona banii și de a 

valorifica oportunitățile antreprenoriale. 
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Întâlnire de lucru cu tema “Creșterea calității proceselor editoriale și a vizibilității 

revistelor ASE” 

În data de 18 mai a.c., s-a desfășurat o întâlnire de lucru având ca temă 

„Creșterea calității proceselor editoriale si a vizibilității  revistelor 

ASE”. Tematica abordată în cadrul acestei întâlniri a inclus: întărirea 

procedurilor editoriale prin utilizarea software-ului antiplagiat disponibil 

la DMCI, achiziționarea de coduri alfanumerice de tipul DOI și implementarea sistemului 

DOI (Digital Object Identifier) pus la dispoziție de Agenția CrossRef pentru articolele 

publicate în revistele științifice începând cu anul 2018, prezentarea 

platformei ERIHPLUS – criterii de evaluare în vederea indexării 

revistelor din domeniile științe sociale și umaniste în categoriile 

ERIHPLUS International 1 și 2, precum și accesarea fondurilor dedicate susținerii editării 

revistelor științifice acordate de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și 

Inovare. Au participat: prorector prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, director DMCI Simona 

Istrițeanu,  director Editură Simona Bușoi, director Bibliotecă Alina Croitoru și membrii din 

echipele redacționale ale revistelor ASE.  

 

Cea de-a VI-a ediție a Conferinței Internaționale „EdProf 2017-Professionalism in 

education" 

În zilele de 18 și 19 mai a.c., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră au organizat cea de-a VI-a ediție a Conferinței 

Internaționale „EdProf 2017 – Professionalism in education", keynote speakeri fiind Jane 

Lopus, PhD, Professor emerita, California State University, East Bay şi John Brock, PhD, 

University of Colorado, Colorado Springs. 

În data de 19 mai a.c., Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) și Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră au organizat o masă rotundă cu tema „Necesitatea consilierii şi 

orientării în carieră pentru studenţii economişti”. 

În cadrul întîlnirilor au fost dezbătute teme legate de noile abordări în domeniul educației 

economice, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul științelor sociale, 

psihologia educațională, tehnologiile informației și comunicațiilor în educație, didactica și 

educația economică, organizațiile educaționale, managementul și dezvoltarea carierei. 
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Întâlnire de lucru privind internaționalizarea prin cooperare bilaterală 

Pe 19 mai a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector relații internaționale, a 

avut o sesiune de lucru în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte ale internaționalizării prin 

cooperarea bilaterală. Întâlnirea a fost organizată de Direcția Relații Internaționale în 

colaborare cu Academia Tehnică Militară din București, The Icelandic Centre for 

Research (Rannis), Universitatea Reykjavik și Universitatea Maria Curie-Sklodowska 

(Lublin, Polonia). 

 

  

 

 

Workshop-uri și întâlniri organizate de CCOC 

Pe parcursul lunii mai a.c, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o serie de 

workshop-uri, precum : Workshopul „Cariera ta de succes -  Fii calificat pe piața muncii!” 

(4 mai) - susţinut de Bogdan Badea, întâlnire realizată cu sprijinul partenerilor de la eJobs, în 

cadrul căreia studenţii au aflat de la cel mai mare recruitor online despre tendinţele actuale pe 

piaţa forţei de muncă; workshop-ul: „Utilizarea design thinking-ului în Business-uri” (8 

mai), realizat în colaborare cu Facultatea de Marketing, invitat fiind Andrei Carce; Workshop-

ul „De ce să îţi faci blog şi cum poţi câştiga bani cu el?” (11 mai), invitat Claudiu Fărcaş, 

Profitshare Affiliate Network Manager, în care studenţii au fost informați despre modalitatea 
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de promovarea a blogurilor şi despre strategii de marketing online realizat cu ajutorul 

acestora; workshop-ul „Descoperă-ți potențialul pentru o carieră care să te reprezinte" 

(22 mai), invitat special psih. Steluta Peleașă, specialist în cadrul platformei online 

PeMeserie.ro. 

De asemenea, membri ai CCOC și cadre didactice ale Facultății de Cibernetică, Statistică și 

Informatică de Gestiune au susținut o sesiune de informare a elevilor de la Colegiul 

National „Gheorghe Lazăr” din București, care au primit informații despre modalitatea de 

admitere la ASE. 

 

 

 

 

Studenta ASE Sînziana Voicu – Director executiv pentru o lună la Adecco Romania 

Sânziana Voicu, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Relații Economice Internaționale, 

secția cu predare în limba engleză, a câștigat concursul CEO 1 Month Adecco Romania 

2017, în urma unui proces de recrutare plin de provocări profesionale, la care s-au înscris 

mulți alți candidați. Sînziana Voicu va fi Director executiv pentru o lună de zile, sub 

supravegherea și îndrumarea directă a CEO Adecco România, Florin Godean. Felicitări și 

succes, Sînziana Voicu! 
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Conf. univ. dr. Roxana Pătărlăgeanu – Prodecan al Facultății de Economie 

Agroalimentară și a Mediului - a primit distincția „Profesor Bologna 2017”. Felicitări, 

Doamna Prodecan! 

Pe 19 mai a.c., a avut loc Gala Profesorului Bologna, în cadrul căreia doamnei conf. univ. dr. 

Roxana Pătărlăgeanu, prodecan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului 

(EAM) i-a fost acordată de către Președintele României, dl. Klaus Iohannis, distincția 

„Profesor Bologna”, ediția 2017. Cea de-a X-a ediție a acestei gale a avut loc la Palatul 

Parlamentului, sub patronajul Președinției, în cadrul Programului România Educată.  

„Gala Profesorului Bologna” este singura inițiativă națională menită să răsplătească 

performanța didactică a profesorilor, punând în lumină acei profesori recunoscuți și 

apreciați pentru performanțele profesionale și care reușesc să inspire și să stârnească interes 

prin metode de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de azi.  

În cei 10 ani, au fost nominalizați de către studenții din întreaga țară 5500 de profesori, din 

care doar 859 au primit distincția. Dintre aceștia din urmă, lect. univ. dr. Irina Petrescu de la 

Facultatea EAM a primit în anul 2011 această distincție, iar anul acesta laureată este doamna 

prodecan Roxana Pătărlăgeanu de la aceeași facultate. Ne onorează faptul că EAM și ASE au 

în echipă asemenea membri aparținători al acestei comunități de elită.  Felicitări și succes în 

continuare! 

Procesul de evaluare a cadrelor didactice nominalizate se face exclusiv de către studenți de la 

alte universități, decât aceea din care face parte profesorul, și este unul de durată, realizat de 

studenți evaluatori pregătiți pentru această activitate de către Alianța Națională a 

Organizațiilor Studențești din România - ANOSR.   

În cadrul evenimentului din data 19 mai, au avut loc și ateliere de lucru, fiind discutate teme 

legate de formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și de criterii de evaluare a acestora.  
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, - keynote speaker la Forumul „Modelul 

economic românesc în cadrul UE: Provocări-Oportunități-Priorități" 

Pe 23 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat ca invitat și keynote 

speaker la Forumul „Modelul economic românesc în cadrul UE: Provocări-Oportunități-

Priorități". Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului și a reunit cca. 100 de 

participanți din cele mai importante sectoare ale economiei românești, experți și oameni cu 

experiență practică din sectoare și domenii foarte diferite, de la academicieni, cercetători și 

profesori universitari, ONG-uri, economiști, sociologi și psihologi, la antreprenori și oameni 

de afaceri, bancheri, administrația publică, tineri și studenți, activiști sociali și media. În 

cadrul conferinței au luat cuvântul: dr. ec. Constantin Boștină - Președinte ASPES, Călin 

Popescu Tăriceanu - Președintele Senatului, Ana Birchall - Ministru delegat în Ministerul 

Afacerilor Europene, Vasile Pușcaș - Negociatorul șef al aderării României la UE, conf. univ. 

dr. Gheorghe Zaman - membru corespondent al Academiei Române, Mihai Daraban – 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Au fost dezbătute aspecte și 

modalități de asigurare a unei bune gestiuni a statului român, piețelor forței de muncă, 

educației, sănătății, în contextul evoluțiilor din ultimul timp din cadrul Uniunii Europene.  

 

 

Seminar CEFIMO 

În data de 23 mai a.c., Centrul de Cercetări Financiar Monetare din cadrul Facultății de 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori a susținut un seminar intitulat „Ziua Stagiarilor 

CEFIMO”, organizat de prof. univ. dr. Andreea Stoian și prezentat de Magda Matetovici și 

Radu Fieraru. 
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Participarea ASE la workshop-ul „Aspen Future of Work” 

Pe 23 mai a.c., prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, Prorector relații cu mediul economic-

social și viața studențească, a participat la workshop-ul „Aspen Future of Work”, organizat 

de Institutul Aspen la Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Subiectele 

dezbaterii s-au axat pe imaginea forței de muncă și modul în care aceasta reprezintă un 

avantaj competitiv și eforturile necesare pentru dezvoltarea unei mase profesionale flexibile și 

competente, precum și asigurarea unui cadru adecvat de transfer rapid de cunoștințe practice 

de la companii în politicile publice.  

 

Ședința Consiliului de Administrație 

În data de 24 mai a.c., a avut loc Ședința CA, în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii 

următoarele: avizarea planurilor de învățământ pentru programele de licență și masterat; 

aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice 

din București; aprobarea anexei la acordul de parteneriat strategic dintre Conservatorul 

Național de Arte și Meserii (CNAM) Paris și Academia de Studii Economice din București; 

discutarea memoriului depus de d-na Popa Ioana (fost doctorand al ASE, domeniul Drept) și a 

răspunsului transmis de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat; aprobarea 

programului postuniversitar Marketing în sport/sportiv; aprobarea acordării titlului de 

„Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Marcel Ausolos; aprobarea acordării 

Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. 

Ion Ivan; aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur Virgil 

Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu; avizarea noilor membri ai 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNATDCU), precum și a propunerilor pentru Comitetele de selecție pentru completarea 

comisiilor de specialitate și de contestații ale CNATDCU; prelungirea perioadei de înscriere a 

candidaților pentru cursul postuniversitar Strategic Hospitality Management; discuții privind 

programul activităților de evaluare instituțională ARACIS. 

 

Conferința „Cu strategia pe masă: România în ecuația energetică europeană și impactul 

asupra industriei. Politicile adecvate”. 

Pe 24 mai a.c., ASE a găzduit Conferința „Cu strategia pe masă: România în ecuația 

energetică europeană și impactul asupra industriei. Politicile adecvate”, organizată de 

publicația cursdeguvernare.ro, în parteneriat cu Asociația Română a Companiilor de 
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Exploatare și Producție Petrolieră – ROPEPCA,  România Durabilă și Academia de Studii 

Economice din București.  Printre speakeri s-au numărat reprezentanți ai guvernului, miniștri, 

parlamentari din comisiile de specialitate, experți și analiști ai pieței energetice, reprezentanți 

de top ai companiilor din toate domeniile energetice, producători de echipamente pentru 

industria specifică. Conferința a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE; discuțiile cu decidenții de resort s-au axat pe o analiză riguroasă a situației industriei 

energetice actuale și pe articularea politicilor necesare, în baza strategiei energetice și a 

impactului acesteia asupra industriei. 

  

 

Conferințe organizate de Centrul de Cercetări Teodora Cristea 

În cadrul programului de conferințe „Orientări și perspective în cercetarea disciplinară”, 

inițiat de Centrul de Cercetări Teodora Cristea, pe 17 mai a.c., conf. univ. dr. Viorela 

Valentina Dima a susținut conferința „Oportunități și provocări în desfășurarea 

programelor de studii în domeniul Limbilor moderne aplicate”. 

În cadrul Zilelor cercetării științifice, pe 24 mai a.c., conf. univ. dr. Deliana Vasiliu a 

prezentat conferința „La qualité des langues nationales au XXIème siècle.A propos des 

défis de la traduction spécialisée en roumain”. 

 

Participarea Editurii ASE la Salonul Internațional de Carte Bookest 

Între 24 și 28 mai a.c., Editura ASE a participat la cea de-a XII-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte Bookfest, la Romexpo. Pe perioada  de desfășurare a târgului, 

Editura ASE a organizat la stand lansări de carte, prezentări de lucrări și alte manifestări. 
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Lansarea studiului „ Investițiile străine directe: evoluția și importanța lor în România” 

În data de 25 mai a.c., a avut loc lansarea studiului „Investițiile străine directe: evoluția și 

importanța lor în România” realizat de Academia de Studii Economie din București în 

parteneriat cu Consiliul Investitorilor Străini din România. 

 

  

 

Delegația ASE la celebrarea a 25 de ani de la înființarea Universității “Valahia” din 

Târgoviște 

În perioada 29 mai – 1 iunie a.c., o delegație ASE, condusă de prof. univ. dr. Victor Manole, a 

participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înființarea 
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Universității  „Valahia” din Târgoviște. Cu această ocazie, prof. univ. dr. Victor Manole a 

transmis din partea Consiliului de Administrație al ASE un mesaj de felicitare reprezentanților 

conducerii Universității  „Valahia” și a înmânat o plachetă aniversară. 

 

Mișcare și voie bună la EAM 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a organizat luni, 29 mai, începând cu 

orele 16.00, în Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, evenimentul intitulat  „Mișcare și 

voie bună la EAM”, la care au participat studenți și cadre didactice. Scopul evenimentului a 

fost, pe lângă îmbinarea activităților didactice cu cele recreative, o mai bună relaționare între 

cadrele didactice și studenți. Într-un cadru natural, studenții și profesorii lor și-au petrecut 

împreună timpul liber, desfășurând următoarele activități sportive: aerobic, volei, baschet, 

fotbal, ping-pong, șah, tenis de câmp etc.  

 

 

Visiting Professor la EAM 

În perioada 29 mai – 1 iunie, dl Jonel Subic, director al Institutului de Economie Agrară 

din Belgrad a fost invitat al Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, în calitate 

de Visiting Professor. Dl Subic a susţinut două prelegeri cu tema „Energii regenerabile 

utilizate în agricultură” studenţilor din anii I şi al II-lea de la programul de studii 

universitare de licenţă al EAM. De asemenea, dl Jonel Subic a avut întâlniri cu conducerea 

Facultăţii şi a Departamentului EAM în vederea materializării unor oportunităţi de colaborare 

în cadrul unor proiecte de cercetare.  
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Expoziția „Outline” în ASE 

În luna mai a.c., Galeria de artă “Cecilia Cuțescu Storck” din ASE prezintă expoziția 

personală a artistului Darius Hulea, cu titlul „Outline”, care cuprinde lucrările menite să 

contribuie la redescoperirea unor figuri marcante pentru cultura europeană.  

Darius Hulea a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, specializarea 

Sculptură, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 2012 şi a participat cu lucrări în 

cadrul mai multor expoziţii de grup în Cluj-Napoca, Timişoara, Dej şi Alba Iulia. Tânărul 

artist este primul câştigător al Premiului anual „Grigore Bradea”, a obţinut „Premiul pentru 

Tineret” al Uniunii Artiștilor Plastici, iar proiectele sale promit recunoaşterea activităţii 

artistice pe plan naţional şi internaţional. 

  

 

 

Prof.  univ.  dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE  

 

 


