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Сampania de promovare a ofertei educaționale pentru admiterea 2019 

Pe toată perioada lunii mai, Academia de Studii Economice din București desfășoară o campanie 

media în 10 județe din țară (cu cel mai mare număr de absolvenți, care devin studenții noștri), de 

promovare a ofertei educaționale pentru admiterea la programele universitare de licență, 

masterat și doctorat pentru anul universitar 2019-2020. Campania constă în difuzarea de câteva 

ori pe zi, în prime-time, a unui spot tv de către principalele posturi de televiziune, cu cea mai bună 

acoperire regională, din  județele: Argeș, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Prahova, 

Teleorman, Vâlcea, Vrancea. Promovarea ofertei educaționale se desfășoară, concomitent, și în 

presă, prin apariția (permanentă sau săptămânală) de advertoriale online și print pe cele mai 

accesate site-uri de presă, la rubrica Educație: www.hotnews.ro, www.ziare.com, 

www.adevarul.ro, iar începând cu luna iunie numărul acestora va fi extins. 

 

Programul internațional de studiu „Community Learning for Local Change” 

În perioada 5-14 mai a.c., studenți, profesori și specialiști din domeniul antreprenoriatului social 

din Germania, Olanda, Estonia și România au participat în ASE la workshopul intensiv de învățare, 

organizat în cadrul proiectului Erasmus+ „Community Learning for Local Change”, la care 

ASE este partener. Scopul proiectului este de a forma viitori antreprenori sociali, capabili să 

rezolve diverse provocări existente la nivel european, precum și de a le oferi oportunitatea de a 

colabora în cadrul unor „community innovation labs”. Tema principală de dezbatere a fost 

economia circulară în capitala României. Studenții participanți au lucrat în echipe internaționale, 

timp de 10 zile, sub atenta îndrumare și coordonare a profesorilor și specialiștilor din domeniul 

mailto:rectorat@ase.ro
http://www.ase.ro/
http://www.hotnews.ro/
http://www.ziare.com/
http://www.adevarul.ro/
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antreprenoriatului social, pentru a propune planuri de afaceri care să rezolve probleme sociale, 

culturale și/sau de mediu.  

 

 

 

Săptămâna internațională în ASE 2019 

Evenimentul „Săptămâna internațională în ASE”, aflat la a patra ediție, a presupus organizarea 

și desfășurarea, în perioada 6-10 mai a.c., a unui număr de 13 conferințe, dezbateri, ateliere de 

lucru și întâlniri oficiale.  

 Astfel, seria activităților întreprinse de către Direcţia Relaţii Internaţionale a Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti a debutat pe 6 mai, cu conferința intitulată „Les Défis 

de la Construction Européenne au XXIème siècle” susținută de către prof. univ. dr. 

André Cabanis, de la Université Toulouse 1 – Capitole, Doctor Honoris Causa al ASE. 

Prelegerea, care s-a bucurat de interesul a numeroși studenți și cadre didactice din ASE, a 

trecut în revistă principalele provocări pe care Uniunea Europeană le-a avut și le va avea 

în secolul al XXI-lea, prefațând astfel sărbătorirea Zilei Europei și chemând la reflecție cu 

privire la viitorul Uniunii Europene. 
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 Tot în data de 6 mai, ASE a primit vizita E.S. Dna Raja Jhinaoui Ben Ali, noul 

Ambasador al Republicii Tunisia la București, prilej cu care Excelența Sa a susținut o 

prelegere extrem de interesantă pentru studenții Masteratului de Diplomație Economică 

Internațională din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale. 

 

 Seria manifestărilor organizate în parteneriat cu misiuni diplomatice acreditate la București 

a continuat în ziua de 7 mai, când ASE a primit vizita E.S. Dl. Annayev Annamammet, 

Ambasador al Republicii Turkmenistan în România. După o întâlnire cu Rectorul ASE, 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Dl. Ambasador Annamammet a participat la dezbaterea din 

cadrul mesei rotunde pe tema provocărilor economice actuale și a perspectivelor de 

dezvoltarea în regiunea Mării Caspice, fiind evidențiată cu precădere experiența turkmenă. 
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O surpriză plăcută a reprezentat-o participarea la dezbatere a studenților turkmeni ce 

urmează cursurile ASE, la nivel de studii de licență, masterat și doctorat. 

 

 Ziua de 7 mai a reprezentat, totodată, un prilej de a primi în ASE vizita a trei profesori de 

la Lebanese International University din Beirut, Liban, în cadrul cooperării Erasmus 

deja existente, în acest context fiind organizată o dezbatere axată atât pe descoperirea 

Libanului din perspectivă culturală, economică și socială, cât și pe inventarierea 

oportunităților de cooperare și realizarea de mobilități între ASE și LIU.   

 

 O prelegere captivantă a oferit studenților și cadrelor didactice din ASE și  

E.S. Dl. Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed, Ambasador al Republicii Arabe Egipt în 

România și Republica Moldova, care, în ziua de 9 mai, a participat la masa rotundă care 

a avut drept scop să faciliteze participanților descoperirea Egiptului din perspectivă 

culturală, economică și socială. 

https://www.facebook.com/pages/Lebanese-International-University/113562758654588?__tn__=K-R&eid=ARCD0iWsAukhp6m9bIiimZqrK-jR8h0pp7hgySsW5sPqjIlPnLhFuWACracDLcLCzBbvfMUz7d8irilH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkoTWZbMV87xfXiTbQoaDZJam5NJyDpgc5avbBFe8VkkxzVlKXzhjFdizADCht9OxibypINF-mqbLnqH7aVrHPD6RvNGWQ3pEwLx13VtkIkN1NjoI1kOyN3akeBLnXtu72wRbyfT4P-ZANl6A3IP30OEgGHuCeqp1op_KL4MRM2371Urh3mPzPB9oCwU90w22LVA5w8fn8XveUmxHbWSvVvmYF-dOyQMtPBW4twssF4ZLlpwIbzl4MQUILHK7_oeFxtDpSaylkvJ6hmPu1okvUo1QUGUfhVwNCKlJ3CVNP8jZMEMOa5_hvAhEH2hPcI-vzEQ0BFg24Q5Re-N2QsZX1YOYw
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 Tot cu prilejul Săptămânii internaționale, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector 

responsabil cu relaţiile internaţionale, a avut o întâlnire cu cei 30 de studenți și cei 3 

profesori de la Indiana University - Kelley School of Business, SUA, aflați pentru un 

stagiu de formare de şase săptămâni în România, în cadrul partenariatului dintre ASE - 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Kelley School of Business. 

 
 

 O activitate intensă în cadrul „Săptămânii internaționale în ASE” au avut Centrele 

Culturale din cadrul ASE, reprezentanții acestora organizând dezbateri, mese rotunde și 

activități socio-culturale, după cum urmează:  

Centre de Réussite Universitaire a organizat masa rotundă cu tema „Belles découvertes: 

Khaled Ziani – poésie et expérience estudiantine en partage”, seara cinematografului 

francofon „Ciné-débat: Je vous trouve très beau” și reuniunea cursanților și absolvenților 

anului pregătitor de limba română „Une après-midi pour booster votre réussite universitaire 

en Roumanie” – un bun prilej pentru a discuta despre oportunitățile de continuare a 

studiilor și de angajare în România, în domeniile economie, medicină, inginerie etc.  
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Centrul Cultural Rus a organizat reuniunea intitulată „Ania Matrioșka și Centrul Cultural 

Rus”, ce a avut drept obiectiv prezentarea activităților Centrului,  prezentarea experiențelor 

studenților și cadrelor didactice în România și Federația Rusă, prezentarea „Sankt-

Petersburg văzut de Sonia Ignatieva”, momente artistice,  oferite de studenți români și ruși, 

precum și vizionarea filmului de referință al cinematografiei ruse – „Anna Karenina”.  

Centrul de Studii Americane  a organizat un workshop cu tema „Career guidance - go-to 

tools for getting started and making progress in your future career”, iar Centrul de Studii 

Japoneze l-a avut invitat pe domnul Keisuke Mizuno, director general al Organizației 

Japoneze pentru Comerț Exterior JETRO România, care a susținut o prezentare intitulată 

„Romania - Japan Business Development through JETRO's Support”. 

 

 În data de 10 mai, sub auspiciile „Săptămânii Internaționale în ASE”, a fost organizat 

workshopul cu tema „Educația privind Standardizarea”, desfășurat în cooperare cu 

DG GROW (Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 

din cadrul Comisiei Europene și Asociația de Standardizare din România - ASRO.  

 

„Săptămâna internațională în ASE” reprezintă doar una dintre ocaziile oferite de Academia de 

Studii Economice din București studenților săi români și străini de a se informa despre tendințele 

din mediul educațional, diplomatic și de afaceri internațional, de a interacționa direct cu 

reprezentanți din aceste domenii și de a face schimb de idei, opinii și bune practici, în vederea unei 

dezvoltări profesionale și personale care să le asigure o carieră de succes. 
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Visiting professor la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

În perioada 6-13 mai a.c., prof. Andrei Filip, de la ESSEC Business School Paris, Franţa, a fost 

oaspetele Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune în calitate de visiting professor. 

Pe lângă activităţile de predare a unui seminar în cadrul cursului de „IFRS Financial Accounting” 

(anul I licenţă, seria cu predare în limba engleză), prof. Filip a susţinut pe data de 7 mai un curs 

doctoral cu tema „Measuring financial reporting quality”, iar pe data de 9 mai a fost organizat un 

seminar de cercetare la care a fost prezentată lucrarea „Investors’ Attention and Social Media: 

Evidence from Small Listed Firms” (autori: Romain Boulland, Andrei Filip, Alessandro Ghio, Luc 

Paugam). La aceste evenimente au participat cadre didactice şi doctoranzi interesaţi de cercetări 

în principal cantitative (asupra pieţei de capital) şi de implicaţiile contabile ale acestora. 

 

Conferința Grupului III al Comitetului Economic și Social – Diversitate Europa 

În data de 7 mai a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-

social și viața studențească, a participat la conferința Grupului III „Diversitate Europa” al 

Comitetului Economic și Social European cu tema „Europa valorilor comune și societatea 

civilă”. În cadrul conferinței, care a avut loc la Biblioteca Națională, au fost abordate trei 

dimensiuni fundamentale ale subiectului, din perspectiva societății civile europene: garantarea 

valorilor europene și a drepturilor fundamentale; rolul în schimbare al societății civile europene; 

viitorul UE. La eveniment au participat reprezentanți ai Președinției, Ministerului Afacerilor 

Externe, Institutului European, Camerei de Comerț și Industrie din România, ai mediului 

academic, ai unor organizații ale societății civile etc. 
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Lansarea proiectului comun de lucru în cadrul Centrului de Cercetare în domeniul 

Productivității 

În data de 8 mai a.c., în ASE a avut loc lansarea proiectului comun de lucru în cadrul Centrului 

de cercetare în domeniul productivității, realizat de ASE în parteneriat cu  

Republica Coreea, prin programul sud coreean „Knowledge Sharing Program”. La eveniment au 

participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, E.S. Dl. Kim Eun-joong Ambasadorul 

Republicii Coreea în România, dl. Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat. Proiectul este adresat studenților care doresc să facă cercetare, să aibă o carieră 

academică solidă și care au spirit antreprenorial și se gândesc la propria afacere. În discursul său, dl. 

ministru a apreciat implicarea Guvernului coreean în sprijinirea eforturilor de dezvoltare a 

mecanismelor internaționale de promovare a afacerilor în România, cu preluarea unor modele de 

investiții coreene, și interesul constant al comunității academice a ASE pentru metodele și strategiile 

de îmbunătățire a productivității la nivel micro și macroeconomic. 

 

 

 

Open day Masterat  FABBV 

În data de 8 mai a.c., a avut loc în Clădirea „Mihai Eminescu” evenimentul „Open Day Masterat 

FABBV”, organizat de Facultatea de Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV). Studenții 

interesați de continuarea studiilor în domeniul bănci și finanțe au fost consiliați de cadre didactice 

și studenți ai FABBV și îndrumați să aleagă unul dintre programele universitare de masterat pe 

care această facultate le oferă celor care își doresc să lucreze în domeniul financiar. 
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Ziua Europei sărbătorită la Biblioteca ASE 

În data de 9 mai a.c., Ziua Europei a fost marcată de Biblioteca ASE prin organizarea unor acțiuni 

în cadrul Sălii de lectură Victor Slăvescu și a Centrului de Documentare Europeană ASE (CDE-

ASE), co-organizator al evenimentului. Coordonatorul CDE-ASE, conf. univ. dr. Liviu Bogdan 

Vlad a premiat primii utilizatori care în data de 9 mai au consultat sau au solicitat la împrumut 

publicații cu tematică europeană și le-a înmânat materiale editate de instituțiile oficiale ale Uniunii 

Europene. În cadrul evenimentului, s-au întreprins acțiuni de promovare a CDE din Biblioteca 

ASE și a publicațiilor și colecțiilor cu tematică europeană disponibile publicului, prin organizarea 

unui tur ghidat în cadrul Centrului, prezentarea serviciilor, resurselor, facilităților. Cu acest prilej, 

au fost promovate și acțiunile Uniunii Europene, misiune a CDE-ASE, membru al rețelei Europe 

Direct. 

  

Studenții ASE – câștigători ai Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) 

În perioada 9-14 mai a.c., a avut loc Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF). 

Facultățile care au găzduit acest eveniment au fost Facultatea de Administrație și Afaceri, 

Universitatea din București – pentru nivelul de studii Licență (locul desfășurării: Centrul de 

Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”) și Facultatea de Științe Economice, Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad – pentru nivelul de studii Master. Olimpiada s-a organizat și desfășurat 

în două faze: locală și națională.  

Studenții FABBV Ramona Glavan, respectiv echipa formată din: Robert Grecu, Andrei-Costin 

Neacșu, Cristian Negulescu, Alexandru Popescu și Leonard-Dan Uzum au câștigat Marele 

Premiu în cadrul celor două subsecțiuni ale ONEF, organizate la nivelul programelor de licență.  
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La secțiunea masterat, câștigători au fost: Marele Premiu: Georgiana Pleșa – FABBV, an I la 

programul de studii universitare de masterat „Cercetări avansate în finanțe” (CEFIN). Mențiunea 

a fost obținută de Codrut-Florin Ivașcu - FABBV, anul II la același program de studii universitare 

de masterat. Felicitări studenților ASE pentru rezultatele deosebite obținute! 

 

 

 

Delegația ASE la evenimentele ocazionate de Ziua Regalității  

În data de 10 mai a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector,                

a participat la Garden Party, la Palatul Elisabeta, eveniment pe care Casa Regală îl organizează 

pentru a sărbători Ziua Regalității.  Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai comunităților 

rurale și urbane, demnitari ai statului român, autorități locale, personalități ale societății civile, ale 

mediului economic, academic, reprezentanți ai Armatei României, ai Bisericii și membri ai 

Corpului Diplomatic acreditat la București.  
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Concurs de contabilitate în ASE 

În data de 10 mai a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat  

cea de a V-a ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic. 

La concurs au participat elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, Colegiul 

Economic ,,Hermes” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Pe baza rezultatelor obținute la 

proba scrisă, cinci elevi au primit premii de la sponsori.  

După concurs, elevii au fost informați despre oferta educațională a facultăților ASE și modalitatea 

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

amfiteatre, laboratoare de informatică și Aula Magna. 

 

  

 

Prezența ASE la Conferința Rectorilor și Forumul Studenților din Asia și Europa 

Pe 13 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea de-a VII-a ediție 

a Conferinței Rectorilor și a Forumului Studenților din Asia și Europa, organizate de Fundația 

Asia-Europa (Asia-Europe Foundation/ASEF), Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative (SNSPA), Ministerul Educației Naționale și Consiliul Național al Rectorilor, sub 

egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Conferința s-a desfășurat în perioada 

12-14 mai, reunind la București reprezentanții asociațiilor internaționale ale studenților, precum și 

cele mai relevante rețele academice la nivel internațional: Asociația Europeană a Universităților 

(EUA), Asociația Internațională a Universităților (IAU), Asociația Universităților din Asia de Sud-

Est (ASEAN), Asociația Universităților din Asia-Pacific (APRU), Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF), alături de Consiliul Național al Rectorilor din România.  

Această conferință reprezintă o platformă de dialog pentru rectori, înalți funcționari 

guvernamentali și lideri ai studenților din 51 de țări asiatice și europene, care are ca obiectiv 

http://cig.ase.ro/concurs
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dezvoltarea mediului educațional din Asia și Europa. În cadrul întâlnirii au fost discutate teme 

legate de mobilitatea și contribuția universităților la dezvoltarea durabilă, participanții fiind invitați 

să prezinte rezultatele activităților în cadrul reuniunilor ministeriale.  

  

 

Academia de Studii Economice din București - implicarea în promovarea turismului 

românesc  

Academia de Studii Economice din București, prin activitatea de cercetare întreprinsă de membrii 

comunității academice, sprijină fundamentarea strategiilor de promovare a turismului românesc 

adoptate de autorități locale. Spre exemplu, ASE s-a implicat în dezvoltarea și promovarea 

obiectivelor turistice ale județului Dâmbovița, prin intermediul proiectului „Promovarea 

potențialului turistic al județului Dâmbovița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2007-2013, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Dâmbovița și Academia de Studii 

Economice din București. 

Recent, în data de 14 mai a.c., reprezentanți ai ASE și ai Consiliul Județean Dâmbovița s-au reunit 

la ASE pentru a analiza posibilitățile de colaborare, în vederea elaborării în parteneriat a unei 

strategii de dezvoltare turistică a județului Dâmbovița. În cadrul acestei întâlniri, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE,  a precizat că CJD este singurul consiliu județean din țară și a treia 

instituție publică la nivel național, după Ministerul Economiei și Ministerul Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii, care apelează la sprijinul specialiștilor în vederea realizării de studii pentru proiectele 

finanțate din fonduri guvernamentale sau europene. 

În perioada următoare, Consiliul Județean Dâmbovița va stabili etapele necesare derulării acestui 

parteneriat, pentru elaborarea unei strategii la nivel județean, care să urmărească dezvoltarea zonei 

montane a județului Dâmbovița și a altor obiective de interes pentru potențialii turiști. Totodată, 

autoritățile județene intenționează ca în baza acestei colaborări să se realizeze activități de 
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cercetare și studiere a profilului turistului ce vizitează județul Dâmbovița, pentru a putea găsi cele 

mai bune căi de atragere a acestuia și a răspunde tuturor exigențelor sale.  

La întrunirea din 14 mai a.c. au participat din partea ASE: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, 

prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, decan al Facultății de Business și Turism, prof. univ. dr. Delia 

Popescu, director al Departamentului Turism și Geografie, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, director 

al proiectului „Promovarea potențialului turistic al județului Dâmbovița” ș.a. Din partea 

Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), au participat: Alexandru Oprea, președinte CJD, Alin 

Manole, vice-președinte CJD, Mădălina Breazu, șef Serviciu Pregătire și Monitorizare Proiecte cu 

Finanțare Externă, Vasile Dinu, director general al Direcţiei Generale Infrastructură Locală, 

Teodor Bâte, arhitect-șef al județului și Ovidiu Cârstina, director al Complexului Muzeal „Curtea 

Domnească” din Târgoviște.  

 

 

 

ASE a participat la Târgul „Oferta Educațională 2019" 

În perioada 14-17 mai a.c., ASE a participat cu un stand expozițional la cea de-a XX-a ediție a 

Târgului „Oferta Educațională 2019”, organizat de Primăria Municipiului București prin 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București (ISMB). Evenimentul a avut loc în Parcul Tineretului, pe platoul de la 

intrarea din fața Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Liceenii prezenți la Târg au avut 

posibilitatea de a afla detalii despre oferta educațională a facultăților ASE, modalitatea de 

admitere, facilități și oportunități profesionale. 
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În urma participării la acest eveniment educațional, Academiei de Studii Economice din București 

i-a fost acordată o distincție în semn de apreciere pentru contribuția adusă prin spijinirea și 

participarea la activitățile realizate de PROEDUS. 

 

  

 

Vizita în ASE a membrilor comisiei de acreditare internațională EAPAA 

În perioada 15-17 mai a.c., Academia de Studii Economice din București, reprezentată de  

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, și de prof. univ. dr. Elvira Nica, decan al Facultății de Administrație și Management 

Public, a primit vizita membrilor Asociației Europene de Acreditare a Programelor 

în Administrație Publică (EAPAA) pentru acreditarea internațională a programului 

„Administrație publică” organizat de Facultatea de Administrație și Management Public. 

Felicitări tuturor celor care au contribuit la obținerea acestei prestigioase recunoașteri și acreditări 

internaționale! 
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Întâlnirea semestrială a studenților cu membrii conducerii ASE 

În data de 15 mai a.c., a avut loc în Aula Magna întâlnirea semestrială a studenților ASE cu 

membrii echipei manageriale a universității. În cadrul dezbaterilor, au fost prezenți numeroși 

studenți, care au discutat împreună cu conducerea ASE, cadrele didactice și reprezentanți ai 

structurilor administrative despre probleme de natură academică și socială. De asemenea, au fost 

analizate modalitățile de optimizare a activității studențești și au fost formulate sugestii și soluții 

pentru eficientizarea procesului de pregătire profesională a studenților, în vederea obținerii unor 

performanțe cât mai bune de către aceștia. S-au discutat subiecte referitoare la procesul de 

învățământ, burse, tabere, cămine studențești, practica de specialitate, examenul de finalizare a 

studiilor, facilități studențești etc. 

 

  

 

ASE redeschide Centrul de învățământ la distanță de la Tulcea 

Pe 17 mai a.c., ASE a anunțat redeschiderea Centrului Teritorial Tulcea, în cadrul unei întâlniri 

desfăşurate la sediul Instituției Prefectului Tulcea între prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, şi prof. univ. dr. Liviu Lucan, reprezentantul Centrului ID Tulcea al ASE, pe de o parte, şi 

dl. Lucian Furdui, prefect Tulcea și dl. Dragoș Simion, director al Cabinetului Prefectului, pe de 

altă parte. 

Centrului Teritorial Tulcea al ASE va funcționa, începând cu anul universitar 2019-2020, în cadrul 

Colegiului Economic „Delta Dunării”. Centrul Teritorial Tulcea va oferi celor interesaţi programul 

de studii universitare de licență, învățământ la distanță, „Economie Agroalimentară și a Mediului”, 

cu o durată de 3 ani. Programul oferă numeroase avantaje viitorilor studenți, începând cu faptul că 

este derulat de singura facultate cu acest profil din România, iar domeniul este unul prioritar pentru 
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dezvoltarea țării. Centrul Teritorial Tulcea al ASE oferă un număr de 50 de locuri cu taxă. În cadrul 

programului, se studiază discipline economice de bază și de specialitate, iar studiile se finalizează 

cu obținerea diplomei de „Licențiat în științe economice”. Absolvenții de liceu sunt așteptați la 

înscrieri în perioada 15-19 iulie 2019, la sediul Colegiului Economic „Delta Dunării” din Tulcea. 

 

 

Foto: https://realitateadetulcea.net 

 

Conferința internațională „Provocări contemporane în dreptul administrativ din 

perspectiva interdisciplinară” 

În data de 17 mai a.c., Departamentul de Drept din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică 

de Gestiune, împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, a organizat Conferința 

internațională „Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectiva 

interdisciplinară”. În cadrul conferinței au fost dezbătute teme de drept administrativ la nivel 

național, european și internațional.  

  

 

  

https://realitateadetulcea.net/
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Participarea ASE la Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor  

În perioada 17-18 mai a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul  

economico-social și viața studențească, a reprezentat ASE la Reuniunea Consiliului Național al 

Rectorilor, găzduită de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). În cadrul sedințelor de lucru, 

participanții au discutat teme de actualitate din învățământul superior românesc. Evenimentul a 

avut loc în contextul aniversării a 75 de ani de la înființarea UVT, prilej pentru reprezentantul ASE 

de a înmâna un mesaj și o plachetă aniversară. 

 

  

 

Coaliția Națională pentru Modernizarea României anunță creșteri substanțiale ale salariilor 

pe proiecte europene 

Coaliția Națională Pentru Modernizarea României anunță toți beneficiarii POCU cu privire la 

creșterea salariilor cu 43% pe proiectele europene finanțate prin Programul Operațional Capital 

Uman (POCU). Creșterile au fost aprobate în urma unei analize complexe economice și bugetare 

furnizată de Coaliția Națională Pentru Modernizarea României (CNMR). La realizarea analizei, 

precum și la fundamentarea necesității acestor creșteri salariale, au participat  

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în calitate de Vicepreședinte CNMR, împreună cu 

un colectiv de lucru din cadrul ASE, format din Conf. univ. dr. Dan Dumitrescu și Ec. Eugen 

Preoteasa, alături de alte organizații CNMR. 

 

 



18  CA ‒ Buletin informativ nr. 5/mai 2019 

Reuniunea de cooperare a universităților de științe economice din Europa Centrală și de 

Sud-Est 

În data de 20 mai a.c., a avut loc la ASE, la invitaţia şi sub coordonarea prof. univ. dr. Marius 

Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile internaționale, prima Reuniune de cooperare a 

universităților de științe economice din Europa Centrală și de Sud-Est, la care au participat 

reprezentanți de la Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia), Universitatea din Zagreb 

- Facultatea de Economie și Afaceri, Zagreb (Croația), Rennes School of Business (Franța) și 

Universitatea din Nicosia (Cipru). Tema principală a acestei prime reuniuni a fost inițierea 

consorțiului pentru Rețeaua Universităților Europene în cadrul programului Erasmus+. 

 

 

 

Delegație de la Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg în vizită la ASE 

În perioada 20-24 mai a.c., ASE a primit, în cadrul mobilităților Erasmus +,  vizita unei delegații 

de la Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg (UNECON), partener strategic al 

ASE. Doamnele Elena Tarasenko, director direcția de relații internaționale, și  Marina Keoseyan, 

coordonatorul Biroului de mobilități internaționale, au avut întâlniri de lucru cu prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relații 

internaționale, alți reprezentanți ai ASE, precum și cu studenții UNECON, aflați la mobilitate 

Erasmus + la ASE. 
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Conferința „România Durabilă: Piața gazelor naturale – predictibilitate, concurență și 

liberalizare” 

 

În data de 21 mai a.c., a avut loc Conferința „România Durabilă: Piața Gazelor  

Naturale – Predictibilitate, Concurență și Liberalizare”, dedicată pieței de gaze naturale 

autohtone. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, fiind 

organizat de Asociația România Durabilă și Asociația pentru Studii și Prognoze  

Economice (ASPES) în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, sub 

patronajul Federației Patronale Petrol și Gaze. Printre temele de dezbatere s-au numărat: 

prioritățile strategice pentru sustenabilitatea sectorului; reglementarea strategică în favoarea 

proiectelor de investiții; liberalizarea pieței de gaze naturale; piața concurențială de gaze naturale; 

siguranța și securitatea aprovizionării consumatorilor români; piața românească de gaz – adaptări 

și beneficii etc. La eveniment au participat dl. Anton Anton, ministrul Energiei, reprezentanți ai 

Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ai ASPES, ai Federaței Patronale 

Petrol și Gaze, alți specialiști în domeniu.  
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Vizita în ASE a E.S. Dl. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România 

Pe 21 mai a.c., ASE l-a avut ca oaspete pe E.S. Dl. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel 

în România, prilej cu care domnia sa a conferențiat în fața studenților și profesorilor ASE pe tema 

„Branding de țară. Studiu de caz - The start-up nation: Israel”, oferind exemple de practici 

diplomatice şi gândire outside the box. 

 

  

 

Masă rotundă în ASE 

Pe 21 mai a.c., a avut loc în sala Virgil Madgearu masa rotundă intitulată „Ion  

Răducanu - 135 de ani de la naștere”. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae 
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Istudor, Rectorul ASE, a vorbit despre realizările rectorului Ion Răducanu, alături de alte aspecte 

din viața și opera sa. Întâlnirea a fost organizată de Muzeul ASE, Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului și Departamentul de Filosofie și Științe socioumane, fiind moderată 

de conf. univ. dr. Ion Vorovenci. 

 

  

 

Participare ASE la evenimentul organizat de Comitetul Economic și Social European 

În data de 21 mai a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a participat la evenimentul intitulat „Towards better 

economic convergence and competitiveness within macro-regions such as the European 

Strategy for the Danube Region - The role of transnational clusters”, organizat de Comitetul 

Economic și Social European și Ministerul Afacerilor Externe, sub egida Președinției României la 

Consiliul Uniunii Europene. Discuțiile s-au axat pe modalități de obținere a unei convergențe 

economice și competitivități mai bune în macroregiuni, planul de acțiune a strategiei  

macro-regionale pentru regiunea Dunării (SUERD) etc. 
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Ceremonia de absolvire a cursului postuniversitar „Managementul Strategic al Ospitalității” 

Pe data de 22 mai a.c., în Aula Magna a avut loc Festivitatea de absolvire a celei de-a doua serii 

de cursanți ai Programului de studii postuniversitare „Managementul Strategic al 

Ospitalității”, organizat în comun de Academia de Studii Economice din București și École 

Hôtelière de Lausanne (EHL) – cea mai prestigioasă școală din lume în domeniul turismului și 

ospitalității.  

La festivitatea de absolvire, urmată de anunțarea lansării celei de-a treia serii de cursanți, au 

participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, decanul Facultății 

de Business și Turism, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, director program, din partea EHL - prof. dr. 

Ray Iunius, director Dezvoltare Lausanne Hospitality Consulting, precum și reprezentanți ai 

Guvernului României, membri ai corpului diplomatic, ai Camerelor de Comerț, ai Consiliului 

Consultativ al ASE, reprezentanți ai asociațiilor profesionale din turism, ai administrației publice 

locale, specialiști, profesori și studenți ai ASE. 
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ASE a găzduit reuniunea grupului de lucru al Comisiei Europene 

În zilele de 23-24 mai a.c, în ASE s-a desfășurat reuniunea grupului de lucru al Comisiei 

Europene privind standardele, indicatorii și criteriile de referință pentru educație și formare 

profesională (SGIB), eveniment organizat de către Ministerul Educației Naționale, în colaborare 

cu ASE, sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.  

 

  

ASE – co-organizator al Conferinței europene „Plurilingvismul și dezvoltarea durabilă” 

În zilele de 23-24 mai a.c., Academia de Studii Economice din Bucureşti, prin Departamentul de 

Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, a organizat în parteneriat cu Observatorul European al 

Plurilingvismului (OEP) cea de-a V-a Conferinţă europeană privind plurilingvismul, cu 

tema „Plurilingvismul în dezvoltarea durabilă: dimensiunea ascunsă”. Evenimentul a fost 

deschis de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și 

viața studențească, și a reunit reprezentanți ai mediului academic, diplomatic și economic intern și 
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internațional, care au dezbătut pe marginea importanței plurilingvismului pentru economie, 

societate, cultură și politică durabilă.  

Evenimentul a beneficiat de participarea unor invitați de marcă, precum: ASR Principele Radu, 

acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, Christian Tremblay, președinte 

OEP, reprezentanți de la Ambasadele Franței și Spaniei în România, de la Camera Franceză de 

Comerț și Industrie în România, de la Agenția Universitară a Francofoniei, cadre didactice și 

cercetători de la universități din Europa și Africa: Belgia, Camerun, Congo, Elveția, Finlanda, 

Franța, Germania, Ghana, Italia, Portugalia, România, Spania etc. Conferinţa a fost mediatizată de 

Radio România Cultural și Radio România Actualități. 

 

  

 

Extinderea colaborării dintre ASE şi Kelley School of Business - Indiana University, SUA 

Colaborarea dintre Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Contabilitate 

şi Informatică de Gestiune (CIG) şi Indiana University (SUA), prin Kelley School of Business, a 

început în anul 2015, atunci când s-a semnat un acord de parteneriat care vizează încurajarea 

vizitelor reciproce ale cadrelor didactice şi studenţilor celor doi parteneri. Anul acesta s-a încheiat 

şi un acord Erasmus+ între cele două universităţi, pentru a susţine intensificarea relaţiilor de 

colaborare. În vederea identificării de noi oportunităţi de colaborare între cele două universităţi, o 

delegație din partea Kelley School of Business – Indiana University, formată din prof. Idalene 

Kesner, Decan, prof. Laureen Maines, prodecan responsabil cu cercetarea şi cadrele didactice, şi 

prof. Ash Soni, prodecan responsabil cu programele de studiu, a vizitat ASE şi Facultatea CIG în 

perioada 22-24 mai 2019. În cadrul întâlnirii au fost abordate tematici diverse, precum: cerinţele 

de acreditare internaţională ale Asociației pentru Promovarea Școlilor Superioare de Afaceri 



CA ‒ Buletin informativ nr. 5/mai 2019  25 

(Association to Advance Collegiate Schools of Business) – AACSB, posibilitatea propunerii unor 

programe de studii comune şi realităţile mediilor academic şi de afaceri american şi românesc. 

În baza acordului existent între cele două instituții, 19 studenţi americani au efectuat asemenea 

stagii în opt firme partenere ale ASE şi au vizitat Ambasada SUA la Bucureşti, unde au fost primiţi 

de E.S. Dl. Hans Klemm, Ambasador, absolvent al Indiana University. De asemenea,  

23 de studenţi înscrişi la programul de licenţă al Kelley School of Business au vizitat ASE pe  

8 mai 2019, în cadrul „Săptămânii internaţionale”. Facultatea CIG (prin coordonator  

prof. univ. dr. Cătălin Albu) a organizat un eveniment comun cu un grup similar de studenţi ai 

ASE şi cu invitaţi din mediul socio-economic, intitulat „The role of accounting information in 

doing business in Romania – an international perspective”. Studenţii de la ASE au apreciat 

interacţiunea cu studenţii americani, dezvoltând competenţe de comunicare şi lucru în echipă, pe 

teme legate de remunerarea personalului în cadrul unor firme de contabilitate şi consultanţă şi, 

respectiv, problematica energiei regenerabile şi provocările oraşelor sustenabile.  

 
 

Lect. univ. dr.  Mara Gabriela Ploeșteanu a primit distincția „Profesor Bologna” 

În perioada 23-26 mai a.c., la Iași a avut loc „Gala Profesorului Bologna, ediția 2019”, un proiect 

de tradiţie al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), ajuns  

la a XII-a ediţie. Anul acesta, distincția „Profesor Bologna” i-a fost oferită  

doamnei lect. univ. dr. Mara Gabriela Ploeșteanu, de la Facultatea de Marketing din cadrul 

ASE. Gala Profesorului Bologna este o initiațivă națională, menită să omagieze și să răsplătească 

performanța didactică a profesorilor, punând în lumină acei profesori care reușesc să inspire și să 

stârnească interes prin metode de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de azi. Titlul 
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de „Profesor Bologna” este cu atât mai semnificativ, cu cât acesta vine exclusiv din partea 

studenților. Felicitari, doamna Mara Gabriela Ploeșteanu, și succese remarcabile în activitatea 

de dascăl! 

 

 

 

Participarea ASE la Congresul Uniunii Studenților din România 

În data de 24 mai a.c., o delegație a ASE, formată din prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector 

pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, împreună cu drd. Dragoș Stoica, 

prim vice-președinte al Uniunii Studenţilor din România, și alți reprezentanți din rândul 

studenților, au participat la Congresul Uniunii Studenților din România.  În cadrul întâlnirii, au 

fost dezbătute teme de educație, aspecte legate de angajabilitatea studenților în domeniu și 

pregătirea lor în cadrul universităților, activități extracuriculare, precum și prezentarea raportului 

de activitate didactică pentru perioada decembrie – mai de către Consiliul Director al Uniunii 

Studenţilor din România. 
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A 45-a întâlnire a cadrelor didactice și de cercetare 

În perioada 24-26 mai a.c., a avut loc în ASE cea de-a 45-a întâlnire a cadrelor didactice și de 

cercetare care predau disciplinele de analiză și evaluare economico-financiară. Evenimentul 

a fost organizat de ASE, Societatea de Analiză  Economico-Financiară, Departamentul de Analiză 

și Evaluare Economică și Financiară și Facultatea de Informatică de Gestiune. În deschiderea 

întâlnirii,  care a avut loc în Amfiteatrul Grigore Moisil, au fost dezbătute o serie de teme legate 

de cele mai bune practici în activitatea didactică. 

 

Cursuri de prim ajutor în ASE 

Pe 25 mai a.c., în ASE s-a desfășurat o nouă serie de Cursuri periodice de Prim Ajutor de Bază 

adresate întregii comunități universitare – profesori, studenți, personal didactic auxiliar și 

administrativ. Cursurile au fost organizate împreună cu Fundația pentru S.M.U.R.D, partenerii 

ASE din cadrul Proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”. 

  

 

Aprobarea metodologiei de organizare a Referendumului universitar 
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În data de 25 mai a.c., Senatul universitar al ASE a aprobat prin Hotărârea  nr. 98/25.05.2019 

metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modalității de 

desemnare a Rectorului Academiei de Studii Economice din București. Metodologia poate fi 

consultată pe site-ul www.ase.ro. 

 

ASE a participat la cel mai mare târg educațional internațional de la Washington D.C., SUA 

În perioada 26-31 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Marius 

Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, și prof. univ.dr. Nicu Marcu, directorul Școlii 

doctorale Economie II au participat, în cadrul delegației Consiliului Național al Rectorilor, la  

cel mai mare târg educațional internațional al anului - NAFSA 2019 Annual  

Conference & Expo, „Global Leadership, Learning, and Change”, desfășurat la Washington 

D.C., SUA. La acest eveniment, cu peste 10.000 de participanți din 3.500 de universități din 15 

țări, ASE a promovat oferta educațională, sub genericul „StudyinRomania”, alături de alte 23 de 

universități din România.  

 

 
 

Festivitatea de încheiere a stagiului de formare „Cariera mea de succes” 

În data de 27 mai a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM), împreună cu 

Carrefour România, au organizat festivitatea de încheiere a stagiului de formare „Cariera mea 

de succes”. 

 

http://www.ase.ro/
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Coferința „Smart Start USA” 

În data de 27  mai a.c., în  Aula Magna a avut loc conferința „Smart Start USA – Soluții eficiente 

de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”, un eveniment organizat de 

Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice din București, 

Fundația Laufer. În cadrul întânirii, au fost avut loc discuții despre programul și platforma Smart 

Start USA, despre afacerile de succes demarate prin acest program, precum și despre oportunitățile 

de afaceri și particularitățile economice și legislative ale pieței americane. La eveniment au 

participat reprezentanți ai facultăților ASE, ai băncilor partenere, ai mediului academic, de afaceri, 

precum și ai administrației publice locale.  

 

 

ASE a participat la Salonul International de Carte Bookest 

În perioada 29 mai - 2 iunie a.c., Editura ASE a participat la cea de-a XIV-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte Bookfest, organizat de către Asociația Editorilor din România (AER), sub 

egida Federației Editorilor din România, în cadrul Complexului expozițional Romexpo. Cu acest 

prilej, la standul ASE au avut loc mai multe lansări de carte, la care au participat numeroși invitați, 

reprezentanți ai ASE, cadre didactice și studenți. De asemenea, Serviciul Marketing și Comunicare 
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a oferit celor interesați detalii despre oferta educațională a facultăților ASE, despre modalitatea de 

admitere și despre oportunitățile de carieră și facilitățile studențești. 

 

  

 

Sesiune instruire Bloomberg Finance 

În data de 30 mai a.c., Biblioteca ASE, în colaborare cu Bloomberg Finance L.P., a organizat o 

sesiune de instruire pentru utilizarea platformei „Bloomberg Finance”, platformă de date la care 

instituția noastră deține abonament. Acțiunea s-a desfășurat în Sala Robert Schuman, fiind 

susținută de către Nicoleta Chiriac, reprezentant Bloomberg în România. Sesiunea a vizat  

prezentarea facilităților resursei disponibile în cadrul Bibliotecii (Sala Periodice), deprinderea unor 

tehnici de formulare a interogărilor, aprofundarea unor funcții de regăsire și filtrare a datelor, 

extragerea acestora în vederea prelucrării etc. Evenimentul s-a bucurat de prezența studenților, 

doctoranzilor și cadrelor didactice din universitate, acțiune prin care se urmărește creșterea 

gradului de utilizare a platformei Bloomberg în ASE, valorificarea și promovarea acestei resurse 

electronice specializate în rândul utilizatorilor bibliotecii. 

 

A XVIII-a ediție a Conferinței Internaționale de Informatică în Economie - IE 2019 

În perioada 30 - 31 mai 2019, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică din cadrul 

Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a organizat cea  

de-a XVIII-a ediție a Conferinței Internaționale „Informatics in Economy” - IE 2019. 

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Ion Smeureanu, prorector pentru dezvoltarea 

infrastructurii informaționale și logistică, prof. univ.dr. Marian Dârdală, decan al Facultății de 
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Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Vorbitori invitați: Jan W. Owsiński, Academia 

Poloneză de Științe, și Marcel Ausloos Universitatea din Leicester. 

 

 

 

 

Expoziții de artă în ASE 

În luna mai a.c., în cadrul Galeriei de artă „Cecilia Cuțescu Stork” de la etajele 1 și 2 au fost 

deschise publicului expozițiile intitulate „Artnouveau by Iulia A. Ene” și „Încercare asupra 

privirii și înțelegerii” – grafică și pictură, Ion Grigorescu. Expozițiile pot fi vizitate și pe parcursul 

lunii iunie.  

 

  

 

Conferința internațională BASIQ 2019 – „New Trends in Sustainable Business and 

Consumption” 

În perioada 30 mai - 1 iunie a.c., a avut loc cea de a 5-a ediție a Conferinței internaționale 

„BASIQ 2019 - New Trends in Sustainable Business and Consumption”, organizată de 

Asociația pentru Inovare şi Calitate în Afaceri Sustenabile - BASIQ, Facultatea de Business şi 
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Turism din cadrul ASE, Universitatea din Bari Aldo Moro și revista „Amfiteatru Economic”. 

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea din Bari Aldo Moro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședințe CA 

 În data de 6 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost aprobată 

programarea derulării concursurilor didactice pentru posturile publicate în Monitorul 

Oficial, partea a II-a,  nr. 456/03.05.2019, semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019. 

 În data de 15 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost aprobate 

următoarele: comisia de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 

pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019; scutirea de la 

plata taxei de arhivare la eliberarea certificatelor de absolvire DPPD, pentru promoțiile 

anterioare anului 2007; alte probleme curente. 

 În data de 22 mai a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost aprobate următoarele: 

planurile de învăţământ și grila de competențe pentru programele de studii universitare de 

licenţă, promoția 2019 – 2022; planurile de învăţământ și grila de competențe pentru 

programele de studii universitare de masterat, promoția 2019 – 2021; planurile de 

învățământ pentru programele de studii universitare de doctorat, promoția 2019-2022; 

planurile de învățământ pentru programele de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivel I și II, organizate în regim 

postuniversitar; constituirea unei noi facultăţi cu denumirea Facultatea de Drept; planurile 

de învățământ pentru programul de studii Drept; demararea procedurii de evaluare externă 
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a programului de studii Drept și a procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificării 

aferente programului de studii universitare de licență Drept; metodologia de organizare a 

referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti; formațiile de studii licență și masterat anul 

universitar 2019-2020; componența comisiei centrale și a comisiilor pe școli doctorale 

admitere la studiile universitare de doctorat; lista temelor de cercetare selectate la nivelul 

facultăților în vederea finanțării de către ASE; modificarea structurii organizatorice de 

educație și cercetare și a structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din 

cadrul ASE (Centrul de Cercetare pentru Studii în domeniul productivității); modificarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Academiei de Studii Economice din 

București (Centrul de Cercetare pentru Studii în domeniul productivității); și scoaterea la 

concurs a posturilor didactice auxiliare și nedidactice; rezultatele evaluării periodice a 

calităţii personalului didactic; organizarea examenelor de promovare a angajaților din 

structurile administrative; plata dobânzilor către salariații ASE conform OMEN 

4004/14.05.2019; alte probleme ale activității curente. 

 În data de 24 mai a.c., avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost aprobate: 

modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2019-2020 (oferta 

educațională pentru admiterea la studiile universitare de licență și masterat); oferta 

educațională pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 

2019-2020. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 


